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 ةوفص

 مر مدكم نب ةعب ر ةعاجش

 شرف . ةمصلا نب ديرد

 م ةمصلا نب هللا ديع لتقم

 اقرقر ريدغلا موي

 ضف ةمصلا نب سدق ىلتقم

 "ممم ةمصلا نب دلاخ لتقم

 م72. ةثراح نب دعسو متاح نيب ةرخافم

 اكدوا لكك

 2 ةكلسلا نب كياسلا
 "هر ه1

 ب باكلا يذ ورمع لتقم
 كر ةيتع تشد دنهو ءاسنخلا

 +١5 ثرالا نب ورمعو تباث نب ناسح

 ؟55نامنلا دنع ةغبائلاو ثباث نب ناسح

 9 ريطخلا نب سقو تناث ني ناسح

 ,لا/١٠ ةلوبحلا نب دايزو رارما لكا رم

 الاب ص ربالا نب ديبعو ءايسلا ءامنب رذنملا

 نضل باطخلا نب رمجو ةليح

 ةوغص

 ما ةئيطحلا

 موو ناقربزلاو ةئيطحلا

 مه. ١ ةّدرلا برحيف مطحلا ةعيبض نب حيرش
 تا يدع نب رج لتقم
 20 27 7 ضانلا نب دسسو ةفوكلا لها
 ىلا وفم نبا سح

 سر ربح رج لدقم

 مسس+ سابعلا نب هللا ديبع نبا لتقم ربخ

 مسرب ريمحلا نب ةبوت لتق»
 رسوم لاله نم رأآثلا ذخا

 سيق برحو لاكحو سو برح
 موو بلغتو

 نب بعصمو كلملا دبع نيب برحلا

 رس سيلا

 مسار بالود ةعقو

 س١ ديزي نب ديلولا
 ةرزمح يلاو ىبجي نب هللا دبع جورخ

 مسهياب امهلتقمو راتخلا

 مست يح جس ب وس سس
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 بره ءاعنص نم برق اهلف ٠ محل طرش ناورع ناككلذكو مثدلب ىلا اعيمج
 لها هعم ناك لام نم نيلجو ُهلاّمثا ذخأف ١ اهنع ى نبب هللا ديبع لماع
 لك يف ىحي نب هللا دبع باحضا عبتتتو . ةيطع نبا ىلا كلذ اوملسف ءاعنص

 هللا ديبع باكا نم لجر هيلع حر مث. ا رهشأ ءاعنصب ماقأو مهلتني عضوم
 قامسسلا نبب رمع نب هللا دمع نب ىحيذل لام عالككلا يذ لآ يف ىحي نبا

 نب ديزي نب نمرلا دبع هيخا نبا ةيطع نبا هيلا ثعبف ٠ دنملاب ريثك عج يف

 هيلع جرخو . اجف ةنم برهو هباحصا ةماع لتقو ُةمْزهف برملاب ةيقلف ةيطع
 ثعبف ٠ ةّيضاإلا ذاَّذش هيلا تّدضناو رجلا لحاسب يريمملا بركن ب ىجي

 02 ةضاإلا نم لتكت لحاسلاب ارتتلافةيحاضولا بيدا سا
 لماع اهيو تومرضح ىلا ةيضابالا تبرهف ءاسملا دنع اوزجاحتو لجر ةثام
 ريثك شيج يف راصف يرملل دعم نب هللا دبع هل لاقي ىحي نب هللا ديعل
 ديزي, نب نمحرلا دنع هيخا نبا فلكتساف ربخل ةيطع نبا غلبد «ةرع لحفتساو

 ريسم دبعم نب هللا دبع غليو ٠ تومرضح ىلا صخشتو ءاعنص ىلع ةيطع نبا

 يمثو مانس ةنندم يف هيلا نوجاتحي ام لكو ماعطلا | اوعم مهيلا كلملا دبع

 ةالفلا يف ةيطع نبا ءاتل لعاومزع ثراصلل تاخ تومرشس 0
 مهاأو .ةالف يف دبع يف تومرضح نم لحارع عبدا ىلع اولزن ىتح اوجرخ

 0 ىسما ايلف هلك ةموي مهاتاتف ةيطع نب

 فصتنا ىتح مهلتاتف 0 اليل كا تسر هركسع

 ارنا موقلل اوري ملف جراوخلا ميصأو هركسع عبت اوسما اهلذ .اوزجاحت مث .راهنلا
 نبيا بصنو ٠ هركمو هيف ام عبج اوذخأ نيصحلا ىلا مثوقبس دقو متوعبتاف

 هيلع ردّقب نم لتقب لعجو ةريملاو ةدالا مهنع عطقو حاسما ميلع ةيطع



 ا
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 يف رطخي ت ارمخغلا ضئاخلاو

 بطش يذ ريغ وأ بطش
 0 ناؤغلا غر كيخأو

 ا 3 عرف ةشرع

 اهل سدل دودخالا براضلاو

 هب تعط مهمكح يدر

 _مهف يذو ةمكسحم لاق
 ةتلصو :ركحذاف ىّسسهو

 امستحم ناكدق امهالكف

 .مهمسا لو نيتبخم يف
 حجر ىتولا يف رعاسم مثو

 اريدقلا كبح هلي ارقوا حل

 مومقا تان اوسلات

 ندل يف ند ا

 قرح مهقوفذ جاتا تق تش

 مهناك منع تحخارفتف

 'ارن مهراعشف

 مهونت ا ىعرص

 0-00 َن

 رطخ اها يداعالا طسو

 يرغب هبابذب ادعلا ماه

 رمل متلم ناوعلا برم
 رمل ةفالس يوغلا 2

 رمسلا ع ا دحأ

 ورمت ىلع يدكاوف ورع ل

 صال | 57 00 فع

 'دياد تنك امرنا
 نا ربع ف
 يرصن ولوا مثو يدب اوناك

 لا لع تح نم راخو
 ردغ الو ثنكال دوهعد

 راب بضاوتب مهتادع

 ٍرهز 1 ع 0

 0 ندا حوا نم نفح

 رثو ىلع ابيع اوضمخي م
 رحلات لا لأ نيب ام

 يرفت مهتاحخل عماوجو
 ءاعنص ىلا ريسملاب هرمأب ةيطع نبا لا ناورع بكحو : ينئادملا ىلاق

 ةكنصم ىلع كلملا دبع نب دمحم ةنبا فاكتساذ . جراوذلل نم اه نم لتاقبل

 ةري زإل لها عجرو ٠ ءاعنص ىلا هجوتو ةيطع نب ةورع نب ديلولا ةنيدملا ىلعف
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 مهسليف ليل مهلل ال
 ةنواو ( نط الإ

 هب تمل دق كل خا نم <
 نمي نابت وابتي م0
 عت كب شيخا
 هلام لك ةدتو ناس

 اذا ىقوشتلا رح اماكلا ١

 اهرعسي برحلاب يبطصلاو
 بطش يذ لق اهحاتجي

 ةنلااا
 امي شحنت ةضوتت
 هب كذأ راتخلا كامل

 ةفاتم لك ةرغ ضاّرخ
 2 تارت

 هش هل لهو نيصلل نباو

 ةماضأ نحت ل ةماهشب
 ةمكحم لكب ناسللا قلط

 نزح هفوج يف كك
 اهضفجحي ةنواو قرت

 يتصلن» حب يطلاضي
 اريمشا مه اذا مخل

 0 3 مو 0

 رق ىل هت 1

 ردصلا عّرفم نارقلا يآ

 ٍردق ىلع هتذل كرت
 ردنا ىلا يعد نمرغنلا سعر

 لس هك عبو اهرابغب

 رقبلا عطاق بزاضملا بضع

 ٍرسم وا هللا يف ٍدتغم نم
 ردكلا ربنعلا تحن هللا يف

 ل ةنعطلاب هع

 ٍركلاو ناكل فرعلا يف

 ل يدوخ قوقل
 رقولا يذمطظعلا عدصبا 1

 يرشتستو ةترارح ىلغت

 رفزلا» ءادعصلا 1

 رسكسا رباج ودعلا مس

 رغثلا ةروع ةملاذ دادسو
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 ايضاوتلا فوتملا هانجص او انحامر تضاح ئدنكلا ةهرباو

 )101 ضرالا لع ارانبج اور +٠ تدر ذنم افاسأ ككرت امو
 عم ىبحي نبب هللا ديع سأر ةيطع نب كلما دبع ثعبو : ينئادملا لاق

 نسملل لاقيو ١ نيصحلل نب ورم لاقو ٠ ناورم ىلا كلما دبع نب ديزي هنبا
 : ادا ع ثلا دع نري ( مهل لوم يدبحلا

 رجلا 3 لييبق 358

 اهعمادم ييع ترصبا نا

 ال يدهع تنكو كارتعا ىلأ
 اهقرافي ال كعب ىّذقأ

 مهب عش ناوخا ركذ 9

 مهعرصم ركذ لب اهتبجأف

 مهليس ينكحاسا براي
 ”مهسوفن اوربص ةبتف يف
 ”مهلثم رهدلا ىقلا هللا

 اودع اذا مهتمذب قوا

 لام كف نعال

 مهسلاجح اورضتحا اذا حض
 ع

 رمج ناك نوهواتم

 كح ال ٍمهاقلت

 ضرع ىوج مه ناك مهف

 يرجي اهعمدو لوقت دنه

 ردنا لع ايهنك او لق

 ربصاذ تنكو عومدلابِرَس

 يرذدت امه ام ما راع ما

 ربخ_ ىلع مهليس اوكس
 يري اهتاببع

 يرزأىتتلابددشاو شرعلااذ

 كاتو فرحا
 ربقلا ةنيهر نوكصا ىتح
 رسبلاو رسعلا دنع و

 رككلا نع اوقال نم درعا

 رقو مهيطخ لوقل رنْرُو

 يللا ة رحم كواقلا فجر

 يرسب مهعواض نيد ىو

 كا اوردص مهعرشخ

 رحسسلا نم فرط مهّسُم وأ

10 

 هربغ ال
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 ١ ةئاعبرا مهنم ماشلا لها رس آف جراوخلل تقّرفَتو ( لاق 00

 ةنكسلا ان نمض :اولاق٠ م لات ةيطع نبا
 مهتغل يو ةنطلا نوديري ٠ نيلجرو حاصلا نب ةهرأو ةزمح ابا ىلصو مهلتنف

 نم اداد نيصملل نب يلع لخدد» يلمع بشاو سم١

 هسفنب ىر كلذ ىأر ايلف ٠ اهوقرحاف رادلاب ماعلا اها قدمأت» .شنرق رك

 22 نيدلكم اولازي مو ٠ ةزمح يلا عم بلصو لف رس مهلتاتق دادلا نم

 سايعلا يلا ةفالخ يث يمبجتلا لماع 0 سابعلا ينب ىلا ىمالا ىضفأ
 ةيشخ نفدو ةنقدف اليل ةزج انَأ لأ

 دقو داما لم لفات .ءانسب ىع نياق دال ةزخ ىلإ لف قو

 هيلا صخشف هربخ ةيطع نبا غلبو ٠ ةيطع نبا لاتق ديري قمل بلاط هوبقل

 اواغاشتو مهلاوماو مهلاقثا ذخاو مهيف لتتلا ماشلا لها رثكحأن . ةسكباوقتلاف
 لتقو لجن ةنام وحن مهنم لتقف مهنئثكف ىبحي نب هللا دبع بكر ٠ بهنلاب

 مه رعد ٠ 00 لها نم يريشقلا لمح نب ديزي هل لاقي مهداوق نم ادئاق

 "فكميذ .اوسما ىتح اواتاقو ضعب ىلا مهضعب مضناو اوركف ةيطع نبإ

 ناطيالو مرككاب ثلا ريثك عضوم يف دغ نم اولا مث ٠ ضعب نع مهضعب
 000000-- ةارشلا يف لتتلا رحخساو مهن :ب لاتقلا لاطف

 اوقرفتف نوقابلا مزهناو» مهزخا نع ًاميمج اوانق ىتح اتق سراف فلا
 رك وبا لاف ةما مهيلع اوأوو ٠ ءاعنصب مهنم ان نم قلو هجو لك يف 1
 : يلذهلا /

 ايِناملا لضملا يواغلا ةزمح ابا 1-1 ىنتكي يذلاو اسعد انلتق
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 قرشا: اك اكيمتناو + انع اعلا الشع ذا

 نسم ّّ + هنآ ةندلا ةطع' نبا مدق ايلف (لاق)

 نم تاتقف ءالوه تاناتف يذيضقو يدق تعج يلا هللا كدا :هل لاقف

 0 ٠ مهضيضقو مهْضَمب ةنيدملا لها هيقلف يقابلا انجرخاو جورفل نم عنتما

 يلع هل لاتف٠ هملا هجوت مث ةكم يقم ةزمجوباو | رهش ةنيدملاب ةيطع نبا ماقأ

 لتثفت ن نا هلبقو ديدق موي كيلع ترشأ ت كك نق كاك يربنعلا نيضح نبا

 ىتح لبقت ملف نوردغيس مهنا كتفرعو لعفت ملف مهلك ىرسالا ءالوه
 يف فيسلا عضت نا مويلا كيلع ريشا اأو: ةنيدلاب نييقلا انباحصاو لضفلا اولتق
 ءةهنمكيلع دشا اوناكك ةيطع نبا كيلع مدق ولو ةرذح ةرفك مهناف ءالذه

 مث بجدو 0 اورق ةعاطلا يف اولخد دق مهن كل كلذ كرا لا

 ثكتي افاف ثكت نم. هللا مهدعبا : لاف ٠ نوردغمس مهنا : لاق ٠ ةنالولا قح
 اال د اما دفا ةكم ةلطع نب كللا دبع مدقو ( لاق ٠ هسنن لع

 ىزنالا ةفئاطلا يف وه راصو مطإالا ةفئاط رب راصف نيهجو نم جراوذلل يتلو

 مالا حاصلا نب ةهر ا ةكم لفسا ةزمح وبا راصف ٠ ةزمح ىلإ ءازاب

 مث اييلع اوفقوف ىنم ةبقع ىلا ماشلا لها مزهنف ةهربا مهلتاتف ٠اسراف نينا
 قشمد لمج ىلع وهو يشرقلا رابه هَ هوك هربا للف مهلتاقو .او ركح

 اولخد ىت> مهنواتقي ماشلا لها مهعبتو جراوخلا قرفتو ٠ لتقف نوع“ ركب دنع

 نبا عم ةكم لها جر .ةكم لفساب ةيطع نباو ةزمح وبا ىقتلاو . دحسلا
 * لوقتو نونو يو ةتأرما .ةعم تلتقو نعشلا خ دنع ةزجتوبا لتقف ٠ ةيطع

 0 و مر ْ لهاا تنبوأ ءادبنيل 5

 مد رفيسإ يراوس تعب
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 لتشتلو حاملا ليم. .019كسلل ررغلادبب ل
 لتاتيل لجر ةئاتس يف ةبقع نب مب ةزمح وبا تعبو : ينئادملا لاق

 ىلوالا ىدامح نم تلخ مانال ىرقلا يداوب هيقلف . ةيطع نب كلملا دبع

 ركذو ةّنسلا» باتكحلا ىلا جب مثاعدو ٠ اونقاونق ةئامو نيكل

 اذه. قحأ هللا ٠ ءادعا اب متنا :اولاقو مآشلا لحأ مه شف . ٠ مهملظو 2 يب

 ألا لها نم ةئام فكنا اأو ب ميلع لم. مو جك نم
 اوريصاو اورُكَف» ؟ريمأو مكييد نع اولضان : لاقو ظافحلا يف ةيطع نبا تنثو

 نم ةعطق تزاحناو هباصأ رثكاو مب لتقف ٠» .اًديدش الاتق اولتاقو اًنسح اًريص
 لتقف مايا ةثالث ةيطع نبا مهلتاتف هب اوعصنعا لبج ىلا نار

 ةيطع نبا بصنو٠ ةْز يببا ىلا اوعجرف نوتات اك داع نا

 ىرقلا يداو نم ةزمح يبا ىلا اوعجر نيذلا متغاو ( لاق ٠ عر ىلع حب سأر

 نم انررف : اولاثو مهمازبنا نم اوعزجو اوعجرو نوثالثلا مث ةشدلا ىلا

 لاق ٠ متفرصنا يلو سف. مك اذ اوعزخت ال:ةزمج وبال لاه ا

 لضفلا هل لاقي الاجر فاختساو ةكم ىلا ةنيدملا نم ةزحوبا حرخو : ينئادلل
 نال سما ريبكح د ملف“ مح اتق ىلا سانلا نمحرأا دبع نب رمت اعدف ٠ اهيلع

 للا ممجاف ٠ ةنع دلبلا لها هوجو رخو ٠ سانلا يف عاش ناك دق لتتقلا

 ةماعو لضفللا لتقف ةارشلا مه لت |تاةف ديبعلاو قوسلا لهأو جنزااو ربدإلا

 ال يلم كلذ يف لام دحأ مهنم ةنيدملا قبي ملف نوقانلا برهو هباكضأ
 : يصاعلا نب مكسيإلا تنب كش ىلوم ءاضيبلا

 هيشع نينثالا موي نار ناورع تبل
 جراوخلا سر ىجحي نب هللا دبع روعالا ١(



 9)م٠؟(

 15 1 اكو ىكب مث ديدكل كنتم قاف لو قيتع نيمجو قشر هجو نم 3

 . نادل مهحاورأ هللا لخدأو ٠ نادنالا كلت ىلع هللا ةمحر ٠ ناوخالا قارف ىلع

 ناورم 0 ُ ٠ ىداولا 0 تح راسف ٠ هباكحا ضعب ةندملاب فاو جا ٌ

 2 حاب هرمأف ةيطع نبا مهيلع لمعتسا كالا ذأ 0 سس بلا

 3 ٠ لا الشو ايرع اسرذو 018 ةئاه ةياعضأ نم لجر لك طار لا

 ناؤرع ىلع اوطرشف ةريزملا لها نم فلا مهيف ناكو٠ مهلتاقبف ىضي نا
 . زايحاب ارمي لو ةريزإل ىلا اور هباكأو يجيني هللا دع اولتق اذا مهنا

 نم لجر ناكف ىلعلا, لزتن اذا تح جرغ (اولاق ١ ١ كلذ ىلا مهباجاف

 يف مالغ انأو ييقل : لوقي ثيغللا نأ لوم 3 نب ءالعلا هل لاقي ةنيدلا لها

 :تلقف ٠ مالغ اي كيسا ام: يأسف ةيطع نبا باكا نم لجر مويلا كلذ

 00 لاق ٠ مللا نبا : تلقق ٠ نم نبا: لاتف ٠ ءالعلا

 - ىلعملاب : تلق ٠ ن# نيف : لاق٠ تقام تلق ٠ نم ىلوم : لاق“ لوم

 0 أ ّ يبل اف ( لاق ١> كن كلت ادع نش ف

 ينل اسف . هتما ام مالغلا اذه لس : 0 َك ىلع ينلخدا ىت> لإ ىذم

 رك وبا لاقو . مارد يل هوو كلذب ٌرسف ٠ تاق يذلا لوقلا هيلع تددرف

 : ةبطع نبا مودق هغلب نيح يلذهلا

 ”لفحج شبجو رصنلا ؟6) اواجمت ال اوفعضّتسا نينلل لق

 لسبتسم ىوقلا داج مهمدقي 2 لبرسم مهلاكح ايلا نورشع
 ارإ_يحسم الو مولا ارهجاوو 2 اواقاذ نيي اذه مكحنود

 لجري الو يلف ال منقا لوف يبلتلا كيللا دع
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 بناجج اهتاعقو نع كربخحت اهتاعقو نع ديدق مويب لئاس

 ناملس نب دحااولا دبع ىضمو ةئامو نيثالث ةنس ةنيدلا ةزحوبأ لخد مث

 لاق. سانلا لاتسا ىتح ةنبدملا لها يف ةريسلا .ةزمح وبا نسح و٠ ٠ مأشلا ىلا

 ةندما لها نا ةغلب ةزمح ابا نا ماركلا يبا نب هللا دبع نب دواد ينثدحو : نوره

 'ريخلا دعصق مهنع كلذ ةغلبق مهمالحا ة ةمخو مهنانسا ةثادل ةباحصا نوبعي

 - ىلع ىَّلصو هيلع ىنثآو هللا دم ةيرع اسوق بكتتم وهو ظيلغ ءاسك هيلعو

 الواو يباعصأ يف حتلاقم ينتغلب دق ةندملا لهأ ان: لم ملفا

 ناك لهو 0 ماذا تقبل ا ةلقو مح فعضب يقرع

 اك نواهكم هل هللاو ٠ ايامش اقادحا اّلا ريدل يف نوروكذلا هللا لوسر باوصأ

 ةدابع ءاضنا ٠ مهلجرأ لطابلا نع ةليقث ٠ مهنيعأ ٌرشلا نع ةضيضغ ٠ مهباسش

 املك نارقلا ءازجا ىلع مهبالصأ ةينحن* ليللا فوج يف مهلا هللا رظن دق

 هللا ركحذ نم ةنآب ؛ 9 1 اقوش ىكب هللا ركذ نم ةنآب مثدحا 0

 00 ضرالا تاكصأ دق 5 هكدا نيب نهج ريفز ناك نر |!

 ان ٠١ مهناولأ ة 0 ءرابنلا لالكب ليللا للك . مبكرو

 ٠ هللا دهعب نوفوم ةدايع ءاضنا ٠ مايصلا ةرثكو مايقلا لوط نم مهماسجأ

 0 ناتببتككحاا توك. 13] ىقَح مهسفنا اورش دق٠ هللا دعوأ نو

 ماسهسلا كناشو ةّنسالا ايش اوقل اهحامر .تعرشأو اهماهس تقوفو اهفويس
 قح مهنم باشلا ىذف ٠ مثودصو مههوجوو مثوحنب فوسلا ءابظو

 ةنابج رفعو ءامدلاب ههجو نساح تدضتخاو هسرف قنع ىلع هالجر تلت
 نم تح ضرألا عابس ةتقزتو ءامسلا نم ريطلا هيلع تطخاو ىزألاب

 . هللا فوخ نم لبللا فوج يف اهحاص اهب ىكب الاط رئاط راقنم يف نيع
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 ىنق نم برشنو مهيقسن لظنف
 ةنعط تلاج نحن كلذك ان
 اهرومات ىرت ةربنم ءافوج

 يناك لاشلا لف * الب ىرخأ

 نقلعتت الو -- برا

 ادرش مهتبح ةقم ىلوأ نم ؟

 مهفاوجا يق ن ناك نهّرأتم

 0 نم مهارتف مهاقلت

 هتايبع يرام نارك راك
 ةبطا رومالا ةفئاملا ٍرِبَس
 ارزرحأ بياعما نم نينّبمد
 اورشابو دال مداو اوص اودلع

 مه خاارماب مهرومأ اوان

 مهنأك ديد قلح يلب رستم

 7 من تووضح ىلعأن مت ديق

 اهب يوحنو اهتنع ءأ يمحت

 نطق ةكم ضايح تدرو ىح

 ةناراج يخأ ىلع ع ناام

 مهماه نم اه كرتعم لك يف

 براضلا ضيخملا دي حادقلا فل

 راش له لو نول ننأك
 بضاوق لوصنلا ةفهرمو رع

 بارت نيبد ا نيب ءالت
 بقاثلا باهشلاك نائس اتبظ

 بصاعلا جاجتلا تحت تل ضفخ
 بارق فكا ىدل نونملا يسقن
 بحاصلا لعف سنبلو مهتذغ
 بطاوح 57 اهرعست ران

 ٍبحات وأ ,عرضتم ٍدجاس وأ

 بلال ءيرلا يرم اهدوجيت
 بادم ليلؤل امنلا يذ عدصلل

 رباطا ءايقتا مراككا لصخ

 ٍبجاوحو فن اب ءاظلا دح

 بحاللا قيرطلا محمي ير
20 

 ٍفاج نع ًاناج اهادع ى

 او ةلتف 5 هل

 ربراقلا مايل ةدراو ع

 سمهاذلا سمأك مهكر الا

 تفتح اع تستاع داو قلق
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 دمع نب دسأ ينب نم شرق ىلتق يف ناكو (لاق ٠١ ةناعبسو فلا يلاولاو

 جخ نامع نب ورمع نب هللا دبع نب ةّيمأ رامي قوالب نر ١ :ىلا

 1 ىلا لوما ل

 يف اواغدف بح ريب ةنيدلا ب لخدو . نا نب كلام ةسنع يوري يذلا
 نب ركب و بأ هتطرش ىلع ناكو ةكم ىلا ةزجوبا عجرو٠ ٠ مهنع فكو هتعاط

 ةندملا لهأ ناكحكوذ .٠ يدع ينب نم ةقارس

 ديمون لك لك ىح لتاقو ادع 0 [ئ 53 دموي

 لا نم ورمع نب هللا دبع

 ةندملا لهأ ل كتااقو ٠ يقارعلا 0 نعلو قارسلا هللا نعل : نولوش

 : : مك
 هِلاجر ديدق تنفأ هيل امو نامزال ام
 كفا نيكحالو ب يرن نكح
 هيواعلا بالككا عم م تولخ اذا ةنيكبالو
 هينالبا ام ءوسب م ديدق ىلع ةنينثألو

 ةكم ىمأو ديدق ةعقو ركذي يَ ينب ىلوم يفرككا نيصخلل نب ورم لاقد
 اذه ورمعا باعيو لوحالا» يركسلا نع شفخالا اهيندشنأو اهابا مهوخدو
 : اهلضفيو اهدرحس ناكو

 يري« بزاعب كنع سبل كمه لاب ام
 1 مويا لإ لكت تددتو

 ةيهاد 017 ل نا ةينملا 3

 انشا 1 ادعلل ميف دوف

 هنو صلخا ديسلاك اردخم“

 [ريشلعم ير عج نيك يمرأ

 بكاستلا كعمد قباوس

 بئاد محن لكب رست ىربع
 يبرام ةارشلا عبت نم ضقا م

 بلاها ريض ناوسا ىوشلا لبع
 بتاللا لالملا عم كيسا ءام

 بياعمو ةيراج ىلا روب
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 و يبت ةنم نوملسملا ىرب دق: لاق ٠ نامع يف لوقت ام 0

 الا مهنييو اننيب سيلف كباحصا ىلا عجراف : : لاق مهب دنتقمو مثراثآ عبتم

 تك

 ا مهراتاقنت الو مهنع اوُمك: لاقق ٠ هريخاف ةزمح يللا ىلا عجرف

 ةزمح يبا ركسع يف ةنيدلا لها نم لجر كرف ٠ مثلتاقب ملو مثوفقاوف ٠ لاتتلاب
 اول ٠ مهلاتق لح دقف نآلا مكنش : ةزمحوبا لاف .الجر حرف مهسب
 ٠ عيطم نب هللا دبع نب ميهاربا عم شيرق ةيار» ضعبل مهضعب تيثو مهيلع
 نب رخص نب ريت مهتنحم ىلع ناكو مهوعبتي ملف ةنيدملا لهأ فشكتا مث

 اودعبي ملف اومزهنا مث الق اواناقق ةعم سانلا -ركو رك ةفيذح نب مهملا يأ

 هللا لاك“ ةيقاب مهم تس ا .ةثلاث اوك ىتح

 جيرإلل ىلع ففذأو ربدملا لتقاف مهعبتا ينعد وأ موقلا تا نيصملا نب يلع
 هاله نم تيأل ريع رع اجر سأل الع رْغأ ءالده ناف

 مهنم ةعاج دل فالعا .ةريس تلاع نالوا لطاألا: 000 ركست ام

 نامز ل اك لمأل نا: هل لاقو نيصملا نب يلع ةعنف مهقالطا داراف,ءا ءارسأ

 يف اوانتت وأو نولتاَس مهو اور اماو باره مهو اورس ري ل ءالذهو ةريس

 ناكحف مه اعدف٠ لالح مهلتق نآلا تلدكوب مهلتت مج ل تقولإ كلا

 0 هللا دمع نب دمحم قد ةتلطأ راصنالا نم الاجر 0

 ةتاطأف هل اودهشف ةنع راصنالا لأسف» راصنالا نم لجر 00 هسنف

 يراصتنا ةواذح اذه ةواذح امو يشرق هنا ملعأل يفا هللاو : لاق لِي

 الجر نيثا هو نيتئامو نيفلا ديدق ىلتق تغلبو ( لاق ٠ ةتقلطأ دق ىو

 لئاسقلا نمو نوناك راصنالا . نمو الحر نوسمتو ةثاعبرا شرف نم مهنم
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 . .ةتفطالو هللا تكحتضف ةيما ىنب نم مالغ كب مو ةملكت و و هيلا رظنت

 0 ل ريصا اميل تملل ناتي نتتلا دقوا هللاز ١3

 هللاو اما بيجي ان: همالفل لاقو ىذمو ةسرف بكتو مزه | نم لّوا ةسنع

 ةز> ذدكموب لتاقو ٠ زحاعل يلا ةارشلا نم باكالا هذه يسفن تلا نال

 : لثقو لتق ىتح بعصم نبا
 "داق ثنش اذا ئسنت نم اللا لع... :هتذاب ريمالا نضل لإ

 3 هاربا ةحسيم ىلع فلقسا ٠ هيلا ةئيدلا لها لابقا ةزجح غلب الو
 يتلا ةلبللا يف ناكح ايلف ٠ ةيقع نب جلب هتمدقم ىلعو مهلا صختو حاصلا

 وقال حصا : هباصال لاق ديدقب لوزت ةنيدما لهاو اهتيبص يف مثافاو

 لدبو ءافلثلل ةريس فلاخ نم لّوا نامع نبا ينغاب ايف مثريمأو ادغ موق

 هللا ود اورثكحأت نينيع يذل ممل مو تقر ( ملص قا لوط

 سيمكقل ةادغ مهجصو . راصلا ىلع مكسفنا اونطوو نارقلا ةوالتو ىلاعت

 : همالغل زيزعلا دنع لاف ٠ ةثامو نيثالث ةنس رفص نم نولخ عبسل وا

 مهلا لسراو ٠ ىلغا ادغ انيلع يكلاوبلا كجيو : لاق ٠ لاغ وه: لاق . افلع انغبا

 مهأسو 0 بكار نيثالث يف مث . مثرعديل ةبقع نب مب ةزحوبا
 يف راجر مكسيلظ اظ نم ىلا ريسنل انليبس انل اواخ : محل اولاقو مهنع اوفكي نا

 ةئيدملا لها مهقشف . مككاتق ديرن ال اذ مكب اندح اولعجت الو يبلع مكسملل
 تلاقف ٠ ضرالا يف نودسفت مكسيءدزو ركب نحنأ هللا ءادعا اي : اولاقو

 داسفلا لها فكتأ انجرخ اما ضرالا يف دسفن نحنأ هللا ءادعا اب : جراوخلا

 هللا لعجي مل نم اوعلخاو مكسفنال اورظناف ٠ ءيفلاب رثأتساو انلتاق نم لتاقتف
 لاف . قمل لها اونواعو ملسلا يف اواخداو هللا ىصع نمل ةءاط ال ةناف ةعاط هل
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 00 ىلع قت ةأرلا تناكف .٠ مثالتق سانلا ىو ةنيدلا شيل لالف
 0 172- افرصلت ابهينج لقت ت قل انياب رم لازت الف حاونلا

 0 نيذلا ديدق ىلتق يف تامنالا هذه ةزمحو با ند 3 ارما اهدنع

 : مهياحلا ضعبل هموق
 لس كلا نازح لع ب ةضالوع ثا سمن فل
 اا ثررلط ساس اهانير ا ايو قا كنس ورع در

 نم رذتعي ناورم ىلا ناولس نب دحاولا دبع بنك : هربخ يف ينئادملا لاق
 وهو زيزعلا دمع نب رم نب زيزعلا دمع ىلا ناورع سّنكف . ةكم نع هجازخا

 شيرقن م لجر فالآ ةيناع هجوف ٠ ةكم ىلا شيلا هيجوتب ”هرمأب ةنيدملا ىلع ةلماع
 ةعانلا بايشلاو تاغبصملا يف ا جرح بركلاب ملل ملعال ءايبغا راحلاو راصنالاو

 نم لج لاقو ٠ مهيدبا يف مهنا نوكّشي الو ةكوش جراوذلل نا نونظي ال وهللاو

 ٠ ىلاعت هللا رما يف اونهاد مهنكلو ءالوه ما انوفكك ف ئاطلا لها ءاش وا: شيرق

 يم يرتشي نم :لاق مث - مهنبسنلف فئاطلا لها ىلا نريسنل انرفظ نا هللاو

 ينم يركشي نم لئاقلا لعرا كاكحف سانلا مزهنا الف ١ فئاطلا لها يبس

 : هترال لودي نا دارأو هلزنم لخدف نيمزبملا ار 6 كا لها ىس

 اهلا اقوا قح هلوق 0 . اشهد ٠ قاب قاغ : اهل لاّمق ٠ بايلا 0

 ناكو ( 4 ٠ قاب قاغ كلذ دعب ةنيدملا لها ُةقلف ٠ باملا تّقاغاف هديب

 ةيما وب رف. ةفيلل يذب شيلا ضرعي زيزعلا دبع نب رمح نب زيزعلا دبع
 نب ةزمح هب صو٠هيلا كحضو هب بحرف يصاعلا نب ديعس نب ةسبنع نبا
 2 هللا دبع نب رع هل لاقق ٠ هيلا تفتلي لو ةملكي ملف ديبزلا نب بعصم

 ملف شيرق خويش نم خيش كب سم هللا ناجحس : هسنلاخ نبا ناكو عيطم
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 ضقن ةعمر رك ذ املف» اهكربخي ةعيبر اذهو . ةلاسرب ريمالا كيلا انشعب نكلو

 : لاقو ةز>وبا امييلع ليقأق ٠ ةعاسلا : هل نيردناق اناكو مهاربد خي لاق دهعلا

 هذه يتبقر تعطق ولو ل اعفا ال هنلاو هب سد وا دهعلا ضقنن نا هللا ذاعم

 دبع اوغلبأ اوجرخ مهيلع ىبأ مف مكيد اشيب ةندهلا هذه يضقنت نكلو

 2 لال حسم ىلخو دحاولا دمع رف لؤالا رفنلا ناك ايلف. دحاولا

 لاتق ريغب اهلخدف

 ىلع برضو ناويدلاب ىعدقف ةنردلملا لخد ىتح دحاولا دبع ىذم مث

 نب زيزعلا دسع لمعتساو ٠ ةرشع ةرشع ءاطعلا يف مهدازو ثعبلا .س

 دزج متنقل ةّرلاب ناك املف .اوجرخخ سانلا ىلع ناثع نب ورمع نبب هللا دبع

 مءاشتو حيرلا رسكتاف ةرمب مساراول قلعت قيقعلاب اوناك املف . اضفت ةروكم
 ديدق ةيرق تناكو اليل اهولزتف اديدق اولزن ىت> اوراس ُث ٠ جورخلاب سانلا
 وسبل نوُتاغم موق لزنف . كانه ضايحلا تناكو مويلا ربنلا» رصقلا ةيحان نم
 ضعب مترف ٠ لصفلا نم مهيلع اوجيخ دق موقلا الا مهني ملف برح بايضصإب

 كتناكو مثواتقف مهيلع مثولخدأو مهتروع ىلع ةزم ابا تلد ةعاّزخ نأ انلا

 0١ 0 ةرشلاتل اكمهيو سانلا رثكا اوناك مثد شيرق ىلع ةققلا

 ىلا رظن طن شنرق نم الجر نا انيانصا ْضط ىريخات# نوره لاق٠ ريثك ددع

 هل لاتف ٠ 0000007 رع رقا يذلا هلل دمه: لوقي نميلا لها نم لجد
 ىلع لزن نم نا نظت ا تناك اف ٠ انساب لذا يذلا هلل دمملا :ةنبا
 .ةضدملا نها نالجرلا ناذه ناكو ( لاق ٠١ ير ع دزالا نم نامع

 ! لع الع ثي تبأ اب معن: لاق ٠ نيلجرلا نيتيباذم 6 : هنبال يثرقلا لاقف

 درو مث( لاق ٠ الق ىت> الئاقق ٠ . مدقت يب يأ : تال لاق مث. ءامهالتمو
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 ةزمحوبا رهظ اهلف . طوس نيعبرا دلؤ- هب ىمأف همالك ضعب عتتش ندعملا ىلع
 هعضوم ىلا عجر مث ناك ام هرعا نم ناك ىتح ريثك تبيغنلا ةكع

 1 ا لبقملا ماعلا يف ناك ايلف « لاق ١

 ا مو حامرلا سور يف ةيمزح دوسن مصانع مالعا تعلط دقو الا د ةقفرعب

 مهفالخي مثوريخاف . مككاح امو مكك ام : محل اولاقو مثوأر نيح سانلا عزفف
 وهو ناملس نب دحاولا دبع مهلسارف ٠ مهنم يَربتلاو ناورع لآو ناورع
 انج نحن : اولاقف . ةندحلا ىلا مثاعدو مسوملاو ةكسيمو ةنيدملا ىلع رذئموي

 قح ضعب نم مهضعب نونما مهعبج منا ىلع 5 هيلعو ْنِضا
 0 ةفرعب ةدح ىلع أوفقوف دغ نم اوجح او .ريخالا رفنلا سانلا ر رقش

 ولو 2 ك1 دحاولا دنعل اولاق ّ#ئ اوناك الف ٠ سانلاب دحاولا

 نم لاعتثلا نرقب ةزمحوبا لزنف. سأر ةلكأ اّلا اوناك ام ميال مهيلع ت ا

 دنع ةزج يأ ىلا دحاولا دبع ثععبف ٠ ناطلسلا لزم دحاولا دنع 12

 : يلع نب نمسح نب هللا

 يرمعلا صفح نب ورمع نب هللا ديبعو ركب يللا نب دمحم نب مساقلا نبانمحرلا

 باعثلا نرق نم اوند ايلف ٠ مهلاثما نم نا يف نمحرلا كيع نب ةعمرو

 اسلاج هودجوف ةزمح يلا ىلع مهب لخدف٠ مشوذخاف ةزم يلا حلاسم مهتبقل

 نب. هللا دمع هيلا مّدقت اوند الف .هافق يف ةروملل ةطبر دق يلاوطق رازا هيلعو

 امههوجو يف سنع هل اسننا ايلف ير هللا دع نب : ( دعو ند

 ءامهسنف يريعلاو يركملا امهدعب هيلا مدقت مم ءامحل ةهاركلا نيهظأو لور

 رياسنأ ال انحرح ام هللاو : لاقو أامههوجو ف مستو اينينلع ن ثه هَل اسننا لف

 انئابآ نيب لضافتل كانئح ام هلو: 00 لاف. كير را ةريامسل

 دعو ناثع-نب ورم نب. هللا دنع نب دمحتو مالسلا مهلع



 ( عدو )

 قام ل اق تاناودفهفابو ىتفلاب تدوذا له يرعش تيلالأ

 ,تاومللا عطقي برضو نعطب اهلك نيترامل "نصا لهو
 مهارباو لمز نب 15 دخاف ءاعنص ىحي نب هللا دنع لخدو (لاق)

 ىلا لسرا مث اهزرحاذ لاومالاو نارا عججو امهسبخ ةمرخم نب ةلبج نب
 سيلو ةماعلا نم ايكيلع اثوخ امتكمسح :اممل لاقو امهلسرأف يهارباو كاحضتا '
 اجر .اصخشا وا امنَش ناايقأن هوركتم

 مهيف ةريسلا نسحي ارهشا ٠ ءاعنصي ىحي نب هللا دبع ماقاو « اولاق ١

 لك نم ةارشلا ةتنآو ةعج رثكحن ٠ سانلا نع فكيو مه هنناج نيليو
 ةكلشع ىب ماو فوع نب راتخلا ةزمح ابا هجو محا تقو ناك الف» باج

 نا و ةئامو فلا يف لب لئقو) ةئاعست يف ةكم ىلا حاصلا نب ةهرباو

 6 1 ات لبقأو ٠ ماشلا ىلا اب هخوبو سانلا ردص اذا ةكسي: معي

 تنب ةماو كلملا دبع نب ناملس نب دحاولا دمع اهيلعو ةيورتلا موي اهمدَمُ
 محلات هركف . درسا نب دلاخ نبهللا دمع

 ىسبع نب سابعلا نع يربطلا ريرج نب دين ةزج يلا ريم تدع
 يدزالا فوع نب راتخلا وهو ةزمح يلا ىما لوا ناك :لاق ليّقعلا
 كد لا وع ةقسم لك يفاوي ناك ةنا ةرصبلا لها نم يملسلا مث

 هللا دع ىفاو ىتح ةنس لك فلتخي لري ملف ٠ ناورع لاو دمحم نب ناورع

 يفا لجر اي :هل لاف ةئامو نيرشعو ناك ةنس كلذو ةنسرخآ يف ىحي نبا
 عاطم لجر يفاف يعم قلطناف قح ىلا وعدت كارأو اًنسح امالكح معا
 .ةفالثل ىلع ةزمح وبا ةعباف .٠ تومرضح درو ىتح هب رخل . يوق يف
 لماع هللا دبع نب ريثكو مٍيلس ينب ندعمب ةزمح وبا سم ناك دقو « لاق )



 ( وهم

 نتكف .قلل بلاط هوّمسو ةعمج رثكو تومرضحب ىحي نب هللا دبع ماقأو

 ىلع فاختسا 2 مكحيع مداق يلا : : ءاعنصب هباكحا نم ناك نم ىلا

 | عدشا ةنس ءاعتص ىلا هعوتؤ يرضلل دعس نيادقا دع تورط

 ناورع لماع وهو رمح نب فسوب اع نبي مسالا غلبو٠ .نيفلا يف ةثامو

 كلا_مضلا ء 00 ا ل تعم ءاعنص ىلع دمحم نبا

 ركسف . ريثكم جو ةّدعو رهاظ حالس يف ةّيضاإالا ديري جرخو لمز نبا
 دع هيقلف٠ ةتاتملا تمّدقتو لاقثالا اهبف فو َنْيبَأ نم موي ةريسم ىلع
 اها: مساقلل سانلا لاقف٠ ليللا نم ايرق نيبا نم ةيرق حلا بحي نب هللا

 انك ارش هباكصا نم اولتتف ٠ ٠ مهاتاقو ىف اليل جراوتل لتاقت ال ريمألا

 منامي ماقأف ٠ ءفقتم لانوس لطلاب كرات ركع نقلل

 لمز نب كاحضلا ءاعنصب فاو قدنخو ءاعنص نم ًابيرق ركسعف جرخ

 مداقلا ركسع نم نيليم ىلع نيءوج لزتف ىحي نب هللا دبع ليقاف

 لاو ماشا لها نم فالا ةثالث يف ل مساقلا هجوف

 يف ةنذأتساف مساقلا ىلا ديري عجرف ٠ اوزجاحت مث ةشوانم مهني تناككف نهب
 نا حلا - كتدخل مهتسنت مل نا هللاو : ديزي هل لاقف٠ هل نذأب نا ىبأَف مهت ”أمب

 نب هللا دبع ليقا ةعل اغلا 0 نوقتلي ال نيمود اوماقاو 1 30

 هيلع جراوقل مهتبلق قدنخلا 4! ىلع سانلا مهلتاتف رجلا عولط عم هافاوف ىبحي

 اذ للعما قسوب نإ تاصلا مهلتاقو بكرف٠ سي مساق مهركسم ارادت

 مث راهنلا عفترا ىتح مهلتاتف ضينلا نب ديري سانلا سمأب ماقو ٠ ةكحرعلا
 0 هللا دبع ةعنف مهعاتا حاصلا نب ةهربا داراف ٠ ءاعنص لها مزهنا

 مسالا لاقق ربذلل هريخأف رمع نيب مسالا ضيفلا نب ديزي عتاد



000 

 امهلتقمو راخلا ةزمخ يناو ىحي نب هللا دبع جورخ

 ال ترا قياذحا اتكدع لاق فانكل "ىلع نب نسما كلذب زبخا

 ناكح ةيواعمنب رع ينب دحا يدنككا حي نب هللا دبع نا ينئادلا نع

 لهم: ينبت : جرم نإ لق لوقي ناكو انباع ادبتع نكد تونا
 : 001 0 لاك كك نبا تقسم نم : لاقو يلا رظنلا لا طاف

 ىرقلا يداو كليخ نغلبتل» نكسيلت هللا : لاق. ناطيش ينب نم : تلتف
 . هللا ريؤتساو لاق ام فدخل تسهذف .كينبع ىدحا ىهذت نا دعب كلذو
 لاف« يبق سانلا:يف ةريسو اًديدش  [فسعو' اًرهاظ اروح نإ 0
 ىلا بتكو - هيلع ربصلا انعسي الو ىز ام ىلع ماقملا انل لحي ام: هباحصال

 اكو مت ينب ىلوم نيدرك هل لاقي يذلا ةيرك يلا نب ةملسمو ةديبع يلا
 اوكف ٠ جورتلل يف مشرواشي ةرصبلاب ةيضابالا نم هريغ ىلاد دزالا يف لني
 حاصلا ل امعلاب ةرداملا ناف٠ لعفاف د ادعاو امون قت ال نا تعطتسا نا: هيلا

 مهثعبي هداع نم ةريخ هنإو ٠ كلجا كيلع َُ قم يردت تسلو . لضفا

 . ءاشي نم مهنم ةداهشلاب صخيو هند ةرصنل ٠ ءاش اذا

 نب نو ةيلم ينب دحا يدزالا فوع نب راتخلا ةزمحوبا هيلا ضو
 جورذلل ىلع 1 تومرضح هيلع اومدقف كالا ننلا يف يروقسلا ةبقع

 مكجحةاس اودتفاو اوردغت الو اولغت الف مج اذا : هبا بك هونأو

 ُثسععلا ناطلسلا ىلع مهجرحا يذلا نأ متملع دق مهتريس اوريسو نيلاصلا

 هارب تومرضح لغد: ةرامالا راد اودصقف هوعباف هباتا اعدف ٠ مهلامتال

 00000 هوقلطا مث موي هوس هوذخأذ٠ . يدنكلا ةمرح نب ةلمج نبا



 ةيضانا )ب

 روهمج نب روصنم مهيف ةرشع طناكل نم لزنف ٠ هيف صاّريو اشي هلخدب

 يبا نب دايز نب يرسلاو كلما دنع نب ديزي ىلوم سقو نمحرلا دعو

 ههجو ىلع يرسلا ةبرضو ةبارض هسأر ىلع يجلسلا نمحرلا دنع ةيرضف + ةشبك
 ةنع اوفكُف رادلا يف ةعم تناك اع تحاصف ٠ هوجرخيل ةسمخ نيب هورجو

 هسهجو يف يتلا ةبرضلا طاخو يعاضقلا قداح وبا سار اتحاو ٠ هوجرخي ميلف
 ريسما اب رشبا :لاقو لمقم نب حور هب 00

 هل الا متتساف ء قس قسافلا لتقب نينمؤوملا

 : لوقا ديلولا ينغا تنك: يداولا رمع لاق

 الاخ ا نم مالظلا سلغ اطساوب تبأر أر ما كسفت ا

 ا. يمت ةتارو. ةندب قراف نق مار تار قح ثوضلا:تسقا: اه :لاق

 هدغب دهعلاب امهعباب دق ديلولا انبا مكحللو نامع ناكو « اولاق ٠١ همد

 0 ابلع لخدو -ءارخقل يف اهسبخ- كلذ دعب ديزي امهذخأف ٠ اسغتف

 0 را دع تاكو ديلولا ااا مشي لج اع ماشه نب مقفالا

 0 لاقق ديزي ىلع لئقأو٠ يخا اب تكسا : هوخا ناثع لاق مكس

 ىنب نم تنكح وأ هللاوو٠ يو كيد لاحت . معن: 75 يبا

 اة د دا اذ كهجو ىلا: رظناف مهنم اًدحا تتش ام ناورم
03 

 يبكحح ضرالا يف ام هنو ال ٠ مهنم تناذ كهجو لفثم هل وا كبشي

 كيش
 هركذ عضوم اذه سل ام كلذ دعب ديزي علخ نم ناك مث



 امدونسم# ح .- ©«

2) 

 ةعدخ ٠ هلل انا : سابعلا لاق نما وهف ديلولا نب سابعلاب قل نم : زيزعلا
 اونو ديلولا نع سائلا قرفتف ٠ ناورم ونب هللا كله ٠ ناطسشلا عدخ نم
 ل سار عاج نم: دلل لاقو . مهلتاقو نيعرد يف ديلولا رهاظو . ساسعلا

 هل لاق ٠ مهءامسا اوتكحا : لاقف.سوؤر ةدعب ةعاج ءاف- ٠ مثرد ةنامسخ
 . ةثلسنلاب هف لماعب اموي نينمؤملا ريما اب اذه سيل :هيلاوم نم لجر
 كلذ عع املف» ةراماب هومرف ٠ ٠ طول موق ةلتق .يطموللا وا كاي مثادانو

 : لاقو باملا قلغأو يعل لخد

 الام كلذب يبسح الأ ناك ةشفو ءالطلاو نع

 الاقع تيمح ام يواسي اناث كم هللا تنث ال كككم اوذخ

 الازه توما نا ىنودسحن الو ىجامو قريع لبق يلانعاواخو

 دلل طاحأ دقو ءرعشلا اذهب يفنغ يقذل عماج اي: يداولا رمعل لاق مث
 بسح هل فيرش لجر مكيف امأ : بايلا ٠ ءارو نم ديلولا مهل لامك. رصقلاب

 : ديلولا هل لاقف ٠ ملك :يكسكسلا ةسبنع نب ديزي هل لاقف ٠ ةملك | ءايحو

 مكحنارتف هادو كتابا يف دزا ملا ينم نومقنت ام كساكسلا انآ ا

 ا كيلع مقنن ام: لاَقف ٠ نّوملا مكتع تعفدو آل انمز تبدو

 < هللا مأب كذا فختشساو رومشلل برشو هللا مر أم كيلع مقنن نككو اًثنْس

 لحا اهف ناو ترثكاف تقرغا دقل يرمعلف كساكسلا اخا اب كبسح : لاق
 موك موي : لاقو ىححلا لخاو قل نادل ىلا عجرد ٠ تركذ ايف ةعسل هللا

 نب ديزي طئاطل الع نم لوا 01 0 ان صوفا ٠ ناعع

 :ديلولا لاقف ٠ كلفمس مم ديزي هل لاق ٠ هدج ىلا ديلولا فيسو لزتف ةسنع

 نا ديري وهو هد ذخأف٠ .هذه ريغ ةلاح كلو'ىل تتاكك فلا 000
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 معاصملا لال لاقرا توملا ىلا اولقرأ نعطلل نينع اولزتتسا اذا

 وهو ميسي مسل لبق ناك اذه ىلا اورظنا : نولوقيو نوبحمت هباحصا لعفل

 كللل دبع نب جاجحلا نب زيزعلا دبع ديري ىصأو « لاق ٠ ةوعشلا دشنت نآلإ

 001 دا ءاطع هل ناك نم لك الآ ىدانق ةياجل ناب تقوخ ناقزت نبأ

 ( لاق ) ٠ ءاطعلاب ماو سانلا هل عيابف ٠ مثرد فلا ةنوعمو ءاطعلا يف راند

 :لاقو زيزعلا دبع عم ديزي. نب 'ديلولا لاتق ىلا سانلا ديلولا نب ديزي بدنو

 ٠ ةيند كدعوم : 1 مهاطعأف ٠ لجر افلا بدتتاف . نافلا ُهلف عم بدتتا نم
 دع ينل يش ةيربلاب ةعنصم ماعم: لاق 3. لجر اتئامو تفلا ةمنذ قاوذ

 عمن هودْحَأف ديلولا لقث مهافاوذ راسف ٠ لجر ةئافاث هافاوف ٠ ديلولا نب زيزعلا
 'يلا اوجرخأ :دلولا لاّتق - ديلولا نم اًبيرق اولزاف اوليقاف ٠ ناس دبع

 ٠ كتبجا يللا : ديلولا نب ساعلا ربخ هاتاو . هياع دعصف هوجرخاف ٠ اًريرس

 ىلع يأ انو لاجرلا باق 00 يددسلاو دبازلا نيسرفب ديلولا لاو

 ريبك مهن نكي مو مهتا سامعأا ن نورظتني مو. .٠ يعاذالا ضعاو دسالا

 0110 نونلا. 0 ناكو يشل ناثع نب , كنزي وأ ٠ لاتق

 لسرأف دنلولا كب دياولا نب سامعلا نا جباججتا نب زي رم .راتخلا

 ةعمو ديلولا نب سانعلا نوقلت جنا : لاقو ليخ ةديرج يف روهمج نب روصنم

 سعشلا ىلا اومدقتو ل 0 كلذ 44 روشم هد هك سيكل

 .زيزعلا دمع ىلا لدعا : هَل لاف . هباحصا اومدقت دق هونب ةعمو ساسعلا اذاو

 انا: لاف . كلاب كينغ ثذنتال تمّدقت نأل هللا :روصنم هل لاقف . مهتشف

 راكيربل عباب : زيزعلا دمع هل لاقف. زيزعلا دمع ىلا ةنوةوسي هب 19 ٠ هلل

 دع يدانم ىدانو ٠ عباب دق ساسعلا اذه :اولاقو ٠ بار بصنو فقوو عيابف

 و
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 نا: قشمد لماعل ليقو ٠ روهظلا ىلع عمجأف هرمأ ديزيل "متو ٠ يملسلا هلل

 يف ءاشعلا» برغملا نيب هباصا ىلا ديزي لسرأو ١ قدضي ملف ٠ جراخ ديزي ٠
 ةأضم يف اويكش هنافر نيرعص عبس ةنس ةرخالا ىداج نم ةعمجلا ل

 روسملاو . اولصف سانلا عم ديلا اولخد ةتعل | اونذا اذا يح سيدارفلا باب دنع

 سرخلا ميرخ سانلا ججرخ اذاف ليللاب دححسملا نم سانلا ججارخاب اولكك دق سرح

 نم ىلا جتافلل عف ديف ةروصقملا باب نم لخدو باوإالا دحححلا بحاص قلغأو

 ًاطاتو ٠ 0 حاص ةمتعلا سانلا ىلص ايلف“ ٠ جرخيو اهظنحي

 مل ىتح باب نم نولخديو باب نم مهنوجرخي اواعف ٠ صقانلا ديزي باوصأ

 ىلا ةسبنع ىضمو ٠ نراك ودمافر نوي ياعرب حلا الا رولا يف عبي
 لسقأف . هرضنو هللا نوعي رشباو نينمؤملا ريما اي و 3 لاقو هديل ل0 ديزي

 ا ميتا لا رب دعاك الق الجر رماح نكو انلقاو
 لسر ني: | اولاقو ةروصقملا باب اوتأو دحيتلا اولخد ىتح اوض . 1

 .٠ ناركحس جااعلاوبا اذاو مداخل اودعأذ اولخدو بأسلا 0 مه حب ثقف ديلولا

 رز ناك نم لك ىلا لسرأو +نبريلا بحاصو تنيلاتاذوش اودع 0
 ىلع وهو صاعلا نب ديعس ىلوم ةديبع نب دمحم ىلا هتليل نم لضراد: ثا

 ةيشنلا ىلا ةباحصا ثعبو ٠ امهذخأف جاجحا نب , دمحم نب كلملا دع ىلاو كدلعب

 اذكو اذكر اعشب مربخا نل الا ةودغ باوإالا ارهتفت ال:تياوتلل ل

 هب مدق ريثك حالس دحصلا يف ن ناكو . لسالسلا يف باوبالا اوكرتف ( لاق ١

 اريثك احالس اوباصأف ٠ هوضبق نازإلل نكي ملف ةريزمل نم ماشه نب نايلس

 راهتلا فصتتا اف. مهل يلا نب ثيرح عم زا لها ءاجو . اوجبصأو هوذخاذ

 : ةغباتلا لوق لثمت“ وهو ديزي سانلا عباب ىتح



 د
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 تاتش عه ب نجاد مويلا ميا

 ةالفلاب سأكحو م قيرباو حار هدنع
 ةامرا ةامرو ..ليخل اليخ اوثعب

 قشمد ىلا لبقأ د تم وهو هرعا ديزيل عمجتسا اف :هلاجر نع يننئدملا لاق
 قشمد ىلا لقأت٠ -ولايل عبرا قشمد نيبو هيف !تبتم ناكيذلا هناكم نيد

 رثكا هل عيابو قشمد لها رثكأ هل عبا داب دقو رمح ىلع سفتا ةعبس يف اًركتتم

 3 مدو دورج نيبو ) دورك يلا : 1 داعل 000 ةّدرملا لها

 ٠ مسج ل ليوط لجر مهيفوب اولر رح لع نيك < عينا انياع كاطض ا

 نم هب راشن ءيش كدنع له: : يل اولاقو و هيلع اوقلاف» 0 ىرف

 .ةلف ٠ اولاتف .مكعبشي ام مارق نم يدضو الف عب ّامَأ : تلتف ٠ ماعط
 : تاقو زينا 0 ل

 تفرعف .ادغلل اورفسف . لك اي ال مومحم وه: اولاتف ءادغلل مكحاص اوظَقنأ

 : ٠ ينملكي ملفه ةتفرعف دسلولا نب ديزي وه اذاف مئادلا رفسو ٠ مهضعب

 ا او ول ا

 اربرضف ةيواعم لزتم انف .ديدش رطم مهياصأف ٠ ليم قشمد نيو اهنيو
 . هللا كدصأ لخدا :شازفلا ةيواعم:هل هل لاقف . ديلولا نب ديزي: اولاقو هباب

 يل ديرت ام: لاقف ٠ كالماسب كنعد نا هركاو نيط ىلجر يف : لاق

 را شارفلا ىلع سلجو طاسلا ىلع ىف. هيلع دسفأ

 قشمد ىلعو (ىؤسم 8 يسللا ناماس نب تباث راد لزنف قشمد ىلا جبرخو

 جرت ءابولا كلملا دمع .فاخغ + فسوي نب جاجا نب دمحم نب كلما دبع
 دبع نب ريثك حباعلا وأ هتطرش ىلعو قشمد ىلع ةنبا فلختساو انطق لزنف



025 

 ةليع نم جرت . هرظتناف ةغلبي نا دب ال لجا هنو . عاكأ ضعب رئا يف
 ىلوم ةعمو هيخا ىلا داعف .هوجولا ةيناملا نم ةعاج ةعبف :هريغ ىلا ىشمو

 الول كاد + ىلا كام مالكا ىلا ىعد دق ةناب هل ضرعو لوقلا هيلع داعاو هل

 نا هللا كتدشنق٠ !ًدودشم هيلا كب تهجول هلماحت نم كرلع ةنما ال يف
 اذه نم 'يش يف ىعست ال

 سابعلا يمع ىلع ديلولا نب رشب يلا لخد : : لاق ءانخا نمد ير

 ىمع ةعمو ديزي نب ديلولا علخي نأ يف ي ع ملكي لمت فحم أنار ديلولا نبا

 يف لوقأو حرفا تنكُف . ٠ هيلع "دري يلأو ها نإ سايعلا ناكف .دملولا نب ديزي

 ناورع ين اب : سامعلا لاف. هنلع درو يمع ملكي نا ىرتوي يبا ىرأ : يسفن

 : ساعلا لاق مث . مككحاله ف نذا. دق هللا نأ نظا

 مفدنت مث ىاست 1 نايك نم هللاب ”مذيعا يلا

 ارعانزاو ويدلا ومعي اوكسقساف ١ «يكتسابس تلمادق هل ١

 اوعتر تمحلأ اماذا بائذلا نا مكسفتا سانلا بائذ ري
 عذج الو ينغت ةيدف ال مف مكيراط مكيدياب 26

 لاق كلذ ديلولا غلبو . هسفن ىلا سانلا وعدي لعجو هدنع نم فرصناف

 :هعاخ يف ضعب ىلا مهضعب يشمو هموق ركذب

 تدلع باد هلع ص اع نشيل

 تدك فافخب 2يوهتو ضرالا ىقتت

 كل ربك يل لاا
 .تائساخ دورتكح  اوراصو يل اوفختساو

 :ديزي نب ديلولا لوقي ةديصقلا هذه ينو
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 اقيم هقنع ةحتنم ةنوامحي و اوءاج دق بارعاو 0 1 .٠ ركجسعلا

 كناوا تنتأ ىتح اًدمعتم تجرخل كلذ ينغلبف٠ هويلسا ىح دان ةنندود

 الو اهيف رح ال ءارجلا رجلا ضرا يف نم برقلاب تايبا مهل تناك دقو بارعالا

 نوذرب ىلع انيلع لقا : اولاق ٠ لجرلا اذه ةصق تناك فيك : مهل تلقف ردم

 الجر ضنا ذا ١كلذل م

 برضو ةسكحن مث ؛ لاذ هعبضب ا ضب با هيلع ءامسلا ن

 هب انئخ هانلّتحاَو ٠ اننوبع نع باغ مث هقنع ا

 ا ٠٠١ فصح# دن تأذ ديزي نب ديلولا داع: لاق عل نب يجي بخأ

 ىتسو مناهج هتارو نم دينع راج لك باع اوعقتساو : ايف ةقرو قفاو هش

 قتح هامرف لبنلا» سوقلا ذخا مث. هوقلع . امس اًمحسأ : لاف 3

 : لاق مث. ةقت
 هع راح :كاذ 0 اهن. دع راح 00

 اديبلولا يفزع هلل لقف رشح موي كير تقال اذا

 لتق ىتخ اًريسي اّلا كلذ دعب ثل'اف ( لاق ١

 تاذنلا يف كمهناو كّمبتلا ديزي نب ديلولا رثك ١ امن: لاق ىنئادملاربَغا
 721 هدأ .يف طرفاد دلولاو ماغه دلو ىلع هوزككا طسسيو: رمكل برشو
 سانلا ىثشنف ٠ اغلب انوكي ملو هدعب هينبال دمع ناكو ٠ هوهركو ةمايا سانلا لم

 نب ديلولا ني صقانلا ديزي كلذ يف مثاوقا ناكو . هعاخ يف ضعب ىلا مهضعب
 يف نكي ملو قدص ءرما ناكو سابعلا هيخا ىلا ىشف ناورم نب كلما دبع
 سانلا ىلع يرجي ام هيلا اكشف . زيزعلا دبع نب رمعب هبشني ناك ةلثم ةيما ينب

 عسب ىعم ناو ناوزم ىب.اولم دق سانلا نا ىلا قل لاف كندا
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 كيلاولاا رمان: 00 برو عرقالا نبا اب اهتترش : ديلولا لاقف

 نب رصن ىتك از يما تر خل ١ يتلا د

 يف كو اياك هيلا ىتكحف ٠ ُةنع لغاشنق ٠ 0 زا

 2 5 هل

 مارض اهل نوكسي ناب 1 : رج ضع د املا لاك
 مالككا اهؤدنم رمل ن ىكحذد# نيدوعلاب رانلا ناف

 0 ةبمأ ظاقأأ يرعش تيل بيجملا نم تلقف
 لوغشم يلاف عدوا كسفنل لحاف ناسارخ كتعطقا دق : ديلولا هلا بكف

 ضيرغلاو ديعمو حرس نب

 بلك نم لجر ناكو .٠ اقيدنز ديلولا ناك :.لاق رادتملا ءالعلا ثدح
 اذ ىلككا كاذو موي ديلولا ىلع تلخدف. ةنونثلا ةلاقم هتلاقمم لوقي

 0 كام ربل يزل ود هاذ ةنعع هسأر عفر دق طفس امهني

 قبئزلا اذاو ناسنا ةروص طفسلا يف اذاذ ةريركلا عفرف. توندف ٠ ءالع اب

 اذه ءالعاي : لاقف . كر مك فرط هن انتج الل
 نينمؤوملا ريما اب : تلقف ٠ هدعب ادن ثعتني الو هلق اسن هللا ثعتبي مل ينام

 ريما اء: يلكحاا هل لاتف٠ كيد نع ىرت يذلا اذه كي الو هللا ل

 تثكمو( ءالعلا لاق ٠١ ثيدملل اذه لمتجي ال ءالعلا نا كل لقا ملأ نينمأولا
 يبلككاو هب فرشي هركسع يف هانب ناك ٠ انب ىلع ديلولا عم تسسلج مث ٠ مايا

 نم رقشا جالمم نوذرب ىلع ةلمح ديلولا ناك دقو هدنع نم لت ذا هدنع

 نع باغ ىتح ءارعصلا يف هب ىضذف كلذ هنوذرب ىلع جرح .رخس ام هرفا



 برطلاب مومحلا يحن عدصا
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 هتراضغ يف شعلا لمقتساو

 اهمداقت اهناز ةوهق نم

 امهرهوج ا َتَلَع دوق

 مه الو مهاثم ىرولا يف ام

 -بنعلا ةناب رهدلا ىلع معناو

 را هوم م
 ا هلم فهعن

 بقل ىلع واعت زوع يعف

 بهذلا لئاس حي زملا ىدل يو

 ربقترم نيع يف ءايض ركذت

 ا تاركا دحلا

 د وق مالو لدم
 : ماشه ا لاقف : : هربخ يف ينئادلا لاق

 نمر

 اماذملا لأ تف ليل لاط

 تحسي ك0 لا
 يدتف دعب نم يلولا تلَمْخ

 شرف مرف كاذو يفبا كلذ

 : ماشه هلوق هرعشت ردان

 ىنم برقلا تللم دق كن ناف

 انيق نا كسفن مولات فوسو

 هبف تطرف يذلا يف مدنتف

 اماشه ىعنب ديرإلا يلاتا ذا

 اماق 3 ماجن يناتاو

 امالغو ًبئشان سانلا لضفي

 يدعبر 00 ىرب فوسف

 يدمحو يذ 2 2 ع

 هل لاقف ٠ ديزي نب ديلولا ىلع عرفالا نيا لخد : لاق شامع نبا ثدحو

 :هلوق هدش ل رمخلا يف كلوق يلدشنا

 ”سسد نييراشلا ماظع يف اه ْ ةقرر ل يفو تحن اذا 0

 اااه هلالا فاشل هع هنود يثو امنود نم ىذقلا كررت

58 



 ص011 77 -

0 

 لاف كلما دمع ني ديزي ربقب ماشه نب ميهاربا 32 نا دعب اذخأف . يموزخلا

 : هللا دبع هوخأو ريبزلا نب ةدرع نب يحي هل لاف. احن دق اللا ءارأ ام : ديلولا

 وأ لاش نع هد وف ام درب دخل ىلا اًداعم كيبا ربق لعجي مل هللا نا

 طسسي نا هيلا ىّنكو رمع نب فسوي ىلا امه ثعيف اهم ذخأو ٠ تقدص : لات

 نا دعب باذعلا يف اعبمج اتامو امهب كلذ لعفف -انلتي ىتح ٍبادلإ اي

 يف ةش نب رع لاقو٠ .ملاظلا هنم اًوصنقا ىتح سانلل ماشه نب هارب مق

 ٠ ربظلا لبق ةركسب ةمعنلا هذه َنيِقلتأل هللاو : : لاق ماشه هل يعن امل ةنا : هربخ
 : لوق ًاشنأ مث

 هتاينضرااب نم ”ىت قاتارذا... هفالقلا ترش دلو

 هةتفالش ضان 8 مال قمرا
 :ةفارع هنتي ةنو * نرش ةناطوح نضال ا
 برشيو رعشلا اذه يف ىتفي ىتح همضوم حربي ال نا فلح مث

 . ةقالخلاب هل عيوبف لخد مث . ركحسو برشو هيف هل ينغتف ٠ هيلع

 هيك ماشه راد نم اذه:هل ليقف .ةنع لأسف اًحايص عمو « لاق )
 : لاقف + ةتان

 هيرب لصلا اذو نيلي تلح قل
 هّنهدلاو نبدي ماش تاياذآ

 هنهدضعب ناك دق الليلج مرق نبدن

 اعبمج سانلا ةعبتو هدّوجو هيف ْرَّرِب ام وهو من دامج راعشا ديلوللو

 ناكو (لاق» ١ ىلع نب نسل هيندشتنا رمخلا ةفص يف هلوق ةنم هوذخو هيف

 : اهدشنا اذا صقر داكي نامسغوبا -0-_
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 لام كيلع هيفام ضعب ىلا ىوهلا .كداق ىوهلا تحناس تنا اذا
 مالسلاو

 لسرأ : لاق ديزي نب ديلولل انتاك ناكك رع نب. رذنلا ديبزلا زرار
 ام رييزلا ابا اي: يل لاقف .ةتنتآف ةقالخلل هيف هنأ يذلا مويلا ةيبص ديلولا يل
 000 دج تاتو رمل يتضرع ديلا هنعب وم لوطا هل لعتأ

 نيليم راسف ٠ ةعم ترسو بكر 3 بكراف يب علوا دق لجرلا اذهو

 نإ رع لاق“ .لبقأ دق حشر ىلا رظن ذا اماشه وكشي لمخ لت ىلع فقدو

 اذه نا: لاقو ماشه نم طلة يول شا ا هثدح يف ةش

 ريمالا اها هللا كءوسي ال: *:تلقف٠ لجاع كل وأ يحَو توب لقأ دق ديربلا

 كال كوم |مهدحا نالبقي ديرإلا ىلع نالجر اذي' ذا« كشبيو كرس لب

 هلع املسف اوند ىتح ناودعي الزتف ديلولا انآر. ابرق اقام قيح نب نائف

 تامر ل ام مكحيو : لاقف . ةف الفنا ةابنلا هيل ناررل اح عرف .ةفالخلا
 نب ماس كالوم باك الاق . ككم ام ٠ اركب انحرف : لاق ٠ معن :الاق ماش
 معتاك ملم نب ضايع نع لأسو ءافرصناو تاكا ف“ ا

 ىح اشوبح لؤي لا الاف. ةسحو ةبرض ماشه ناك يذلا

 ضايع لسرا اهعم هلثم ةاملل حت ال لاح ىلا:راص ايلف + ٠ هللا ىما ماشهب لزت
 ماشه قانآو ٠ ءيش ىلا دحا نادي الف 00 نادل ىلا
 ٠ هتاس نم ىضقو ٠ ديلوا 0 ارأ: لاف ٠ ةعنمف اًنْش لاطف ةقافا

 ماو نازفلو باوإلا مت ماشه ىنق ةعاس ع 0 5 نم ضايع جر

 ىلوم بلاغ ُةنفكف نئازخلل نم هونفكحي نا را مارا هاج

 ليعسا نب ماشه يب نانا كيلولا راق ةيرامتسا قح امقق اودحي مو ماشه



 ( ”مه )

 كعم مثد مهيلع ثوعبلا غطق دنع نيملسملا لاني ام مهلاني ال مهيلع ةراد

 نم فلس ام هنع هللا رفكي نا وجري نينموملا ريماو٠ . كهنس يف مهب لوحت

 ناكم نإ ىرشل ليهم نانا كنع ةعطق هفانئتساب كان ١ هناطعا

 داز لهو ٠ اها ةكلذا هللا امج ام هيلع ىرج ام ك-وسن تحي كتم ل

 عم سيل. هناخ هفسلا يف غلب دق اينغم از ناك نا ىلع( كوب هن [ليهس نبا

 نينمؤلا ريما هزني يتلا رومالا يف ةحصتست تنك نمم رشب ليهس نبا كلذ

 ا تركذ ام امأو .هيف خجبوتلل الها يرمعل تنك امع ةسفن

 هرمأ غلاب هللاو هَل هافطصاو كلذب نينموملا ريما ًادتبا دق هللا ثان كل هللا

 امم هسفنل كلميال لا اّلا هيأ نم ني ىلع وهو نينمؤملا ريما ييصأ دقلو

 هل دب ال هناو ةنم كلذ يلو هللا ناو اًمفنالو اًرض هتمارك نم هللا هاطعأ

 هيضتري نم ديغ مثرعا لوي نا نم محرأو هدابعب فأرأ هللا ناو هتقرافم نم
 ناب ءاجرلا نسحا ىلعل هبرب هَنظ نسحا عم نينمؤملا ديما ناو ٠ مهنم مه

 ريما دنع هللا ءالب ن ناف مهل هب اضرلا يف عارم قاتل نال

 ار يسم نوعلالا رك اةداو وأ هكدا ةقلطا تأ نم مظعا نينمأولا
 ضفم وه يذلا يف ناف لي ةافو نينمؤملا ريمال هللا رّدق دق ناك

 نيتمؤلا ديمال كباتك نا يرمعاو اندلا نم اًفا هللا ةمارك نم هيلا رئاضو

 نم رصقو' كسفن لع _ىأف كتخو كه نم ره قو

 نم ء ءانش نم أهم بص ارو تاوطس هلل ن راق" كلعلظ ىلع عبراو اهتاولغ

 اهاضراو هنلا رومالا سحأل قيفوتلاو ةع معلا هللا لأسي نينمولا ري ريماو ٠ هدانع

 : باّثكلا لفسا يف سمكو.هل
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 يباككا نم ه احب نم وحتو ينع مطق ام عطق نم نينمْؤلا يما ثدحأ ام ينغاب

 "ىف, تلد نينمأملا ريما هللا يلتني نا اا نكأ مو و يلهأو ينم ُةناو

 نا هرعا يف يتائسمو ليهس نبال يبا_حصنسا غلبي 0 ينلان الو

 نيسمؤملا ريما هركذ ام ىلع لسيهس نبا ناك ناو ىرج ام يلع يري
 دهعلا نم يل هللا دمع دقق كلذ لع + تدلل نهقرت نأ رعاويس

 ىلاعتو كرامت هنود دخا ردقب ال ام قزرلا ن م يل ببسو ”تلازوم كانك

 هلأ لدم 94 ا هعقاوم نع هفرص الو هتدم ترج روع هعطق ىلع

 : لعامل ريعأت الو هال نذل اره رح ف هردق ام ىلع يري

 امي هللا 00 ىلع ماثالا نوفرتتيو رازوالا نوبستح كلذ دعب سانلاو

 ققوي هللاو ٠ هل ظفاللو كلذ يف قحا نينمؤلا ريمأو ٠ ا نوبجوتسي
 دلولا هيلا ىّنكو ٠ هتردقب رومالا يف هل ءاضتلا نسحيو هتعاطل نينمؤملا ريما

 : هياتكرخآ يف
 لفاونلاب ًرداص امي كضايح دراو لكى رأ نا اًميظع سيلا
 لهانملا كلت درو نع ةئلحب ادرصم ءاجرلا دعك

 لمآ لك اجرام قالب سلو مكتم لمآ تنك ام تحب
 _لمانالاب ُهّفكح اهيلع دشي 2 ةوبه ضرع ىلع 0

 عطق ام عطق نم هب تنكح اه نينمؤملا ريما مهف دق : ماشه هيلا بتكف

 فوت الو كيلع يرجي ناك ام هئاتجا نم رفغتسي نينموملا ريماو ٠ كلذ ريغو

 احم نم وجو عطق ام عطق 5 نم ثدحا يذلا يف ثا فازتقا هسفن ىلع

 يتلا كعضاوم ماعي نينمولا ريما ناف اممدحا اها قدا كاوا م

 مهقازراو كتباصص تاذثؤ ٌّرخآلا ماو . كيلع هيرجي ام اهيلا فرصت تنكح
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 .كلذب ينراضي ةسحو ةبرضف يلا ةعاطتناو يتم ضايع ناكم فرعو
 :ديلولا لاق مث.هنم يفرجأ مهللا

 اًدبا ةمعن يدسمل ريذنلا ان
 اورطب مهتشلا منتمركا كلا

 مكتمعن نأ ائمو نوؤحشلا

 لثم ىلع ردقت مل تنا ناذ رظنا

 ةحاص ديصلا ةتتسي اني
2 

 ةتودع هررضت ملذ هيلع ادع

 : ماشه ىلع رتب ضيا ديلولا لاقو

 تملع دف سامعلا وبا ديلولا انا

 اوبستتا اذا ايلعلا ةورذلا ىفل يل.

 الكو نكي مل ناب دحلا يل ىنب
 اوملع دقصايعالا رهوج نم تاأح

 المخدلا ريخي ام فرراقللا ىلا
 اللذ مهتنفلا مهتنها ناو

 الودلا ”ترصبا اذا نوملعتس

 الثم مه ةبرضاف بلك أ ىوس مل

 الزهام دعب نمىوتسا اماذا ّتح

 دلك تنل دلك [20 قاطا ىلَد

 يئادقاو يركى دم نعم يلع
 يامعأو يلاوخا نيب لباتم
 مالعاو تائيضم رانم ىلع

 مماقق زعلا رحشم خذاب يف
 ياس عاش دوط عرف ل

 هدشنأف هتيوار كلملا دبع نب ماشه ىلا ديزي نب ديلولا ثعبو( لاق ١

 يانقاو يك ىدم تعم ايل: تملع دق ساسلا وبا ذل ||

 ةّرع برش هنا الا اًمادقا الو اًرك هل دعم تملع ام هللاو: ماشه لاقف
 كذب ينعي ناك ناف٠ هيراوج ىلعو هيلع ديرعف كلملا دمع نب راكب همس عم

 ىسعف همادقاو هك

 : لاق ماشه ىلا ديلولا بتكح : لاق كلما دبع نب لاهنلا ثّدح



 ةساسضل

 اعجرلا هجرب يف ردابب اعبس ذا م 2 1

 اعلطملا سقئاو روغلا نأ هتارجي دصق نع دي
 اعمطميل حال ذا حال دقو اش ينجو تاَتف

 اعمججسا دق هيلا ىسماف ةهكجحام اند ديلولا لعل

 امري نابدملا يذليمأتك كام يف لمّ انكو
 اعضوم اهل ناكو اءوط م رومالا تاكحت هل اندّقع

 | ال رج نأك ام كارلا نع منت امتي عليو رعلا اذه يور

 اند لصلا دبع تذل كنا ينغلب دق : ديلولا ىلا بتكو مهمزحو هياعكأ

 520 ءوص نم كلر نأو ل ينغلب ام كلذ ققح دقو اءدنو اًثَدحو

 : لاو ل ًامومذم دعصلا دنع

 ريبككا ىلع ديزي لي ديبك أب بهواأ اوفذق دتل 2 رخاو
 ريابخ مهب ماع ةداهش. هلع اوبذك مب : نيا

 هتمدانم نم هيلا رذتعاو ٠ , وصلا دبع جير دق هناب ءاشه ىلا ديلولا يع

 برضف ٠ ديلولا ةصاخ نم ناكو هيلا جورتلل يف م نذأ 0

 يلو دقو ةهاشلا لها نم 0 نبا ناكو ٠ هريسو هافنو ليهس نبا ماشه

 بتاكح ملم نب ضايع ذيأو اهريغ يلوو ارارم قّشَمد يلو تالالولا
 ديلولا كلذ معف. هسبحو هديقو حوسملا ةسلَأو حريم يرض ةبرضف ديلولا

 يبَأ ُهمَدَق مووشملا لوحالا اذه فورعملا عنصي نمو سالب قثب نم : لاف

 ا ل نا ملعي الو نورت ام يل عصيرم رهو هالو هت لهأو ا

 يف هيلا تندكو ُهتِجْرْحأَو دصلا دمع حيرْخأ ناب ىلا كك هب ّيُضَأ الا ىره

 هِي قر ملع دقو ٠ هدرطب هبرضف يلا جورتلا يف ليهس نإل نذأي نا
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 راهنلا عتم ام نعت تكس مه مآ موقلا ثددح ةمنصها

 5 يحو موقلا لوقف ابين مهني ناكج رو
 راج مس هجاع ووَع ىجرما ةيلسم دعب اك

 دا ل لل ترن دويق يف ناجي فالا وأ

 ارايدلا ا مييبغ جرت "موق كادفد تقم كتيف
 )١( اري الو روزي ال رخاو ديك سككن أ ددصلا قس

 علجي نا ماشه 3 همبأ نع كلارضلا نب دمحم ينثدحو : :ريزلا لاق

 :ديلولا ناقد دلو .ديعلا لعجتو ديلولا

 _نلإو لضفلا وذ ندرلا اهب كازج اهتركش ول معنم نم ادي َترغك
 قام كميه مزح اذ تنكولو يقعيطق يف ادهاج ينبت 355

 ينام رش نم تم نا مهحيو اي ةنيغض ينحت نيقايلا ىلع كار

 ينغتال تيل اب نيح انا تيل انأ محلوق رثكاو موي مب ناك

 ديلاولا جب رح ٠ هتصاخو دهرا ىلع ماشه ينتع: لاق ينئادملا ربخأو

 ءام ىلع ةرازفو يقلب ضرأ نيب قربالاب لزنف هيلاومو هتصاخ نم موق ٌةعمو

 كلملا ديع ىلوم ملسم نب ضايع هتتاك ةفاصرلاب فلو . فدغالا,هل لاقي
 لاقف موب اوب رشف ٠ ىلعالا دبع نب دعصلا دمع ةعم جرخأو . ثدحي ا ةتتاكمل

 ٍ ا ىنتف يداولا رمع أو انايبا لاتف -امف ين اَتايَأ لق بهو ابأ اي: ديلولا ل

 .ال يذلإو.. اماشه سكشلاب ينعيو . ديلولا نب ديزي ردصلا مقسلاب ينعي (1)

 دمحم نب ناورم رازيالوروزي

 ليوط



 عع

 ال مأ تأ مالسالا ىلعأ كنيد ام يرعش تيلف رتتسمالو شاحن ريغ

 دّدع نب دهصلا دنع كلذ هل لاق لب : لاقيو) ديزي نب ديلولا هيلا ستكف

 ' ش (ءايا:ةلتو لالا
 ركاتشيأ نيد ىلع نحن اسيد نع لئلا اهأ ١
 رتاقلابد اًناسيحا نخسلاب ةبوزعو افرص ايرشن

 . ةفالخل كدترا ناو ديلولا كب ينريعي : لاقو ةملسم هنبا ىلع ماشه بضقق

 :ةكامؤ ةنشع عبس ةلس مسوملا ةالوؤ ٠ تاواصلا رضحاو بدالا مزلاف

 لفأ يلاوَم نم لجر لاقف٠ 37 ةنيدماو ةكحيب مسقو كسنلا رهظاف

 < لدول

 ركأشت يأ نيد ىلغنحخ اننيد نع لئاسلا اهأان
 رفاك الو قيدنزب سل اسهاسزاب لزإلا سغاولا

 :ىرب"6أ+ لاق ماد تع وكام يشل لاع هوا : يتئادلا لاق

 بس كلذ ناكف هذه ف امام ع تغلف كاشاب نكح ةفملخ نم

 ٠ هب هعاقيا

 قوت موي ورك ع يف انأو كلملا دبع نب ماشه تن : لاق راس بخ

 سانلا ىلع ديزي نب ديلولا علط ذا هتطرش يف ماشهو كلما دبع نب ةملسم

 نينمْرلا ريمأ اب : لاقف ماشه ىلع فقوف ٠ هيلع ٌرخ فرطم ري ناوشن وهو
 ٠ ىري نأ دصلا ةماسمم“ دعب رفقا دقو» ”ىطنه نم قولك يتب نم ىتَعن ا

 ريخ ناف اودوزتق . فلخ نت يذمي فلست نم را ىلعو٠ . توف رغثلا لتخاو

 رو“ اه نسسايينلا مجوو ءاباوج دري م مغرم دع ضاع“ قوقتلا دازلا

 : لوقي وهو ديلولا ىذف ( لاق 2-2
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 ثادمالاو نييراح انتهجو دقو فاجراو ردغ لها قارعلا لها نا نينمملا

 دهعي مله نينمؤما ريمأ تام اولوتيو قارعلا لهأ فجري نا نمآ الو ثدحت
 :لاق.ديلولا نب زيزعلا دبعل اًدهع تدهع واف مأشلا لهأ داضعا يف كلذ تفبف
 بحأ ايا نينمؤملا ريما ب : لاقف ديزي تأ كلل دبع نب ةملسم كلذ غلو ٠ ادع
 حا كوخأأ: لاق٠ كلا دبع دلو لب: :لاتف ٠ ديلولا دلو وأ كلملا دبع دلو كيلا

 .يخَأ نبا نم اهب قحأ ي أف يدلو يف نكت ملاذا: 3 ٠ كيخا نبا مآ ةفالخلاب

 نبا رذئموي ددلولاو (لاق). ماشع دعب كنال م ُم ماشه عابف غلبي مل كنبأف: :لاق

 0 لعف جيصأ الف .هل عيابأ اًدغ لاق .ةنس ةرشع ىدحِإ

 كردأ ايلف. هيلع لاتحي الو هدهَع ريع الو ه هدعب ديلولا عليل نا هيلع َدْهَعلا

 .كنيو يني اماشه لعج نم نيبو ينيب هلا: :لوقرو هيلا رظني ن ناك هوبأ مدن ذيلول

 ملف( لاق ٠١ ةنس ةرشع ىسخ نبا ديلولا ةنباو ةئاَمُو سمح ةنس ديزي يفوتو

 دهعلا دقعو هعاخ يف عمط مث ةَدم ةلزالا عيفر ماشه دنع (مركم ديلولا لزي

 ىلع ةنامداو ةكّتبتو ديزي نب ديلولا ركذي لعفس ماشه نب ةَمَلْسَم هنبال هدعب

 كلذ رهظبل ملا 0 هب دعتنو موقيو هسلحم يف كلذ ركذبو بارُشلا

 .كلذ ىف . 14 ناب ماشه ةيلاط ”ح ايلف  طقسيف نيمرطلا هن
 ابدع جرت .اديدش ان هافجو هءاسنناو هيلاوم رئاس مرحو ءاطعلا ٌةمرْخ

 ماشه اعدو . ةقدنزلاب كرب ناكو اب دوم ىلعالا دبع نب دعصلا دنع ةعم جبرخو

 ركصاش الأ ىنكي ةملسم ناكو٠ ماشه نب ةملسمل ةعببلاو هعلخ ىلا سانلا
 اوناكو لضفو يَأَر اذ ناك رك اش أ نكي نادرا ناكىلول. كلذب ينكح

 نم موق ماشه نب ةملسمل ةعببلاو ديلولا علخ ىلا ةباَجَأف . هب نوكربتيو ةنومظع

 رككراو تن الا زكتلا نم اًنيش عدت ام: ديلولا ىلا بتكو . ماشه ةضاخ
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 اههجو ملأ موي يلا كرمعل
 تيرصبا بالود موي يتدهشولو
 لثاو نب ركب نالغ تفط ةادغ
 مهدالب 2 نويزاجحلا لامو

 اهدج لوا سيلا دعل ناكو

 ًاصعقم رثكا ن كا

 قف ىلع اج ا ةبراضو

 مياح ريغ رهدلا تان ىلع

 مين ريغ توكل يفق ناعط

 1 ا نم اهنالاو

 2 < لكل رودص انححو

 موعت يعف دزالا خ خوبش تلدد

 ماكو لظناذ نم 2 ع

 رج ركح تاهمالا بيجي رغأ
 ريدو بالود ضرا هل 30 بالودي تصأ

 6 لك رافكلأ نم مين انليخو كاذ موب انتدهشولف
 مهسوفغن هلالا اوعاب ةيتف تأ

 مث داوج ل ارتم مهاظزطو يأ يب كي نم ديزي, نب ديلولا .ْن

 نم كلذ عاشو . ةقدنزلاب اًسمرع هنيد يف ا مم اميلخ اًقساف ناكو ٠ ل 1
 ٠ هرفكو هثبح ىلع لدت ةريثكراعشا ةلو٠ ل مانا كلا ضرورة
 باغالاو . هيلا قصلأو لحن هنا لوقيو هرككيو ةنع كلذ يفنب نم سانلا نمو

 كد رع ىلا

 ىلا شويملل هجو امل كلملا دنع كدليل .ناراول ثركلل نب دما ريخا

 نب سابعلا ثعبو شيما ىلع كلملا دبع نب ةملسمل دقعو بلهملا نب ديزي
 ريما اي: ساعلا هل لاق قشمد لها ىلع هل دقعو كلما دنع نب ديلولا



 اد
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 تاحارإمل مهيف تششف دقو فوط مهنم دحاب سلو اوتلاف سانا بدق

 نم لقا ذا كلذحح مه انيبف» نس لالا لي التان

 ٠ نوعبرا مهنا للقملاو ناتئام مهن | رثكسبلا لوقي ةارشلا نم عمج ةمايلا

 اوامح ةدحاو ةدككح اوعمتجاو مها | عم نوجيرم مثو اوعمتجاف
 : لاقو -مزهناو هتناب صكحن ردب نب ةثراح مهاز الف. نيملسملا ىلع

 اربهذاف متْتش ثيحو اوبلودو 2 ١

 يف مهسفنا اوقلاف جراوذلل مهتعبتو ٠ نيمزبنم هربا ىلع ساننلا عباتتو

 ةارشلا نم ةعطق تقطو ٠ مهتيقب تملسو ريثك قلخ مهنم قرغف لْيَجَد

 اواتاقو مثينداعف مَع ينب نم ليخ تفطعف .مهيلع اوبك اف: سيقلا دبع ليخ
 راصف سانلا ةقب:تراعو ٠ ميباحتا ىلا اوفرصناو مثريفشكح ىت> ةارشلا

 ناحو مايا ةثالث اوماقاف ٠ زاوهالا ةارشلاو اريت رزنب ةعم نمو ةثراح

 ٠ درءازه دج وهو باهملا وخا ةرفص يلا نب ةصيبق رنئموي دزالا ىلع
 ةقرازالا رعاش لاف .٠ ريثك ددع دزالا نم نئموي قرغو « لاق ١

 اها ةفاط دزالا خويش - ليجد نم رظن ءاج نم كري

 :  مهنم رخاآ م لاق

 ترزالا نب عفاش نولاظلاو ّ ثداؤملاو رقت نبا" قف

 قرط | راه . هي اي دي عقاو ةابحال محال

 ,قلغب ةسضت نه نونا ببر ٌةباصا نيسؤوملا ريما نالف

 : دبل ركذ ايف ةءاجتلا نب يرطق لاق
 رميكح ما قلا ملا شيعلا يفو دهازا ةاسملا يف يلا كرمعل

 اضيا زاوهالاب عضوم ابَنَرَكَو )١(



 ضل

 الف لجرلا برضي مهنم لجرلا ناكح  ىتدو ةوق مهنم دحال قبي ل ىتح
 .هاوفالاب نومداككيو ةرالا, نومازتب اوناك ىتحو ءايعالا نم اًثنْش ىنغ

 ٠ اهذخا نم عنتما باب ب جاجحلا ىلع اوقفتاو اهوبأو ةبارلا موقلا عفادتت ايلف

 ةموؤشم ةيارا اهنا: لاتف٠ ةمركم اهناف اهذخ : نمحرلا دمع نب فيرك هل لاقف

 اذهزما لع ترعلا "تمرات روعا: اي: يوك لاف لق: الا دحاا اهنتخا ام
 تلتق كاَجَأ رضح ْناف كيو ءاوللا ذخ لتقلا فوخ ىبأتف كيلا اهوريص مث
 نا نع ايات مضار ءاوللا ذخاف . نكت موا كععم تناك نا
 نشاويلو عوردلاب 2 ىوقا جراوتلو سيدارك اوزاصو فوفصلا

 8 مهيف نعطيو ةارشلا يف بيغب تح لمجيو هينبع ضمغي جاجتلا
 ىزيف هبنبع تنيو ا ل لي د ةخل لن ىتح

 نب نارمعو باب نب جاححلا ىقتلا مث مث. ةيحان يف موق لكل تاقن سدارك سانلا

 سانا لاجو ٠ هعاص لق امهنم دحاو لك نيتب رض افلتخاذ يبارلا ثرحلا

 ةثراح ارو متماع بره دقو ةرصبلا لها مي دصأإو 0 ٠ ةلو> امه 3

 أدم ترلاقك + جراوخلاب الا قوط مه سلو مر انجل ردب“نبا

 اهنبا قرت نس باب نب جياوحلا| لتاق نارمع ما يمثمو .ةارشلا نم

 : نارحع

 ريسلا يف هللا وعدب نارمع تنك درهطو اننازعع 3 هبا

 رذغ ةدارك يديب ةداهش هفقزرأإل انالعاو 2 ”هوعدب

 دكذلا ةفاغرضلاك نازع دقو ٠ .رةسيتط وح نح.ةتباكتح ىو
 ناب 5 ىدان ةبارلا هلا اوملسو ةسائرلا ردب نب ةثراك اودّمع الف (لاق

 ٠ ةضيرف ةدايز يلاوملاو نيتضيرف ةدابز برعللف مهيلع هللا تش اذاف .اوتش
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 يفاَدُغلا ورع نب 0 اع فلسا هسفنب دوي وهو سبع نبي كو

 6 ني نعرأ دع عم ل َلباكَب تسدصأ اهدي تناك مذجالا ل لاق ناكو

 نب طيلس ينب دحا روخاملا نب ريشب نب هللا ديبع قرزالا نب عفان فلوساو

 نيملسملا سكر عوبري ينب نم اعيمج جراوقلو نيملسملا انسنر ناكف ٠ عوبري

 تلصت اف ٠ عوبري نب طيلس ينب نم ةارشلا سيئرو عوبري نب ةنادُع ينب نم

 نب عفان لتق ىداو: هربخ يف يئادلا لاق. اموي نيرشع مهننب برملا

 ا تنحح : لاق كلذ دعب ثدحنو ةمالس هل لاس ةلهاب نم لجر قرزالا

 00 لجرب انا اذاف درو ل

 لقتنا انا» ينيلطي لءجو ٠ هنع تلفافتف ٠ ةزرابملا يلع ضرعي هب اذاف

 0 تءجر مث يلحر ىلا ترض ينليازي سلو سيحل

 هتعءرصف هّتب رضف نيتبرض انفلتخاف٠ هيلا تجرخ رثكحأ الذ. ةزرابما ىلا

 ان تلق نح ينتأر دق ةتآرإ يع اذاف . هحلسو ةسأر تدل تازنو

 م نزع ل سم لتقف اهلف: اولاق ٠ .هب رات تن

 لاستف موي تاذ جيص | مث :امون نيرشعو افيت ةازشلا لتاق لزيل رمت

 ةحراسلا تبر يفا : لاق ١ كلذ فئكو :اولاق . ةلاحم ال لوتتم يللا : هباحتال
 املف .01) ينتلشتساف ءامسلا نم تطحنا لباكب تصأ يتلا يدي ناك

 عفادت عب برلا لتق ايف ( لاق ٠ رذئموي لتقف داع مث ليللا ىلا لتاق دغلا ن اك

 ىلع ىلا اوعجأ مث سيئر محل نكي مل ذا بطعلا اوفا ىتح ةباراا ةرضبلا لها

 اندم الاق نيموس هاو رثمموب سانلا لتتقا دقو يريمملا باب نب جاجحلا

 ديعلاو فويسلاب اوبراضت مث تفصقت ىتح حامرلاب اونعاطت ةلثم اوت مل

 ءالتشاو: هالشتسا-: لاقي. نيل) ءذحا كاشي 00
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 نيرفاككا نم ضرالا ىلع ردت ال : مون لاق اك نايبصلاو ءاسنلا يش نمو

 ءابسنلاو لاجرلا: لدتق ةنفنس طسيو نيانلا :ضرعتساو اهوق لشق ءارايد
 2 راد ا مهئابا لثم اوناك ادراك" اذا ءالوه نا : لوقي لعجو نادلولاو

 000 يان فالحب اج ةعا يب نإ لل جانع لم ل اعف ادلب

 يف ةلاع اشنو ةكحوش تدتشاو رع مظعف» جارت يبيف ةيابجل عضيو

 هيلا اكشف سق نب فنحالا ىلا اوشمو ةرصبلا لها كلذل عاتراف. داوسلا

 لاق. ىرت اك مهتريسو ناتليل الا موقلا نيبو اننيب سيل :هل اولاقو مثرعا
 ؟داوس يف مهتريس لثم هب اورفظ نا مرسصم يف مهتريس نا: فنحالا مه
 األ ١ ةربم هيلا عنج اف فنجالا مهضرحو ٠ ودع.داهج يف اود

 .اًريما مهيلع موي نا هلأسو لفون نب ثرامل نب هللا دبع هاتأف» . حالسلا يف

 .اند اءام اسراف 0 اوس
 يلا : : لاقو سابا ىلع لبقا ةرصبلا رسج نم ذفن امف ٠ ةعيشو مهيلع هرع

 امن مهب ترفظ نا اموق رطل يلاو . ةضف الو هذ رايتمال تجرخ ام

 ا نمو ضعف داهملا ناك نم ناك ن 5 مهحامرو مهفويش الا مع ءارو

 مييلا ل تالودب اوراص ايلف ٠ هعم نوقادلا ىذمو ريسي رفن عجرف ٠ عجييلف

 | رتل ترتعو حامزلا ترسكت ىتح اديبش اًلاتَق اولتتقاف 000

 ا ةكرشلا ف ]م دمعلاو فوسلاب اوب راضتو ىلتقلاو حرارإلا إل ترثكو

 . بك نه هس عرحالا ىدامح يف كلذو ةرصبلا لها ىلع وهو سبع

 نيم رمل ناذ ٠ كلذ نم سانلا بج انا ردت قدزالا نب عفان لتو

 تع ةاشلاو نيركسملا اسير لظو ريثك قلخ مهم لف قح اهبلصت

 0010107 ينبد ميت نيب اعقاو ة ةارشلا سّأرو رثتمو : ةدمل تناكف «لجر ةث
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 ربوهر ريغف رفد ٌةّصع ناو هبرغ نرقلا نهوب ملا ليج

 _بونذب ىقتساو اال اوراطف 2 هدونج طسو' توملا مامح هاثا

 ركواف رند اَو منكحلو ةماركو ا اولا اوَريِص ولو

 اذه يف اورثكاف . سانلا عجشلا نم :ه هئاسلل امون كلملا دنع لاقو « لاق“)

 ةتلط تب“ ةتغئاع“ نو يلا نات ا لاق علل
 مث تيتقارعلا يلوو مّصاَعنب هللا دنع تنب ديمحلا ةنباو نيسملا تنب ةنئكسو

 هدي. يف صلخ امع وفعلاو ةنالولاو ءاشلو نامالا هل تلذف برال ىلا فخذ

 ءارو هلفأو هلام نم هب أ ودم تاك ا لك كلذ لوبق ىأد

 0 1 ا ةعم يتب ام لتاقن امرق هفستك لقأو“ ٠ هزه

 6 كالود ةعق 959

 قرزالا نب عفان تأ يرهوكل زيرزعلا نب دمحا برال هذه رج ربك

 زاوهالا قوسب ماقا مهتلاسم لوصا يف مههاذمو جراوتلل ءازآ تقرفت امل
 : ةتأرعا هل تلاتف ٠ كلذ يف اكسيكشتم ناكد قو سانلاضرتعي ال اهلامعاو

 ناو . كتوعدو كات عدف هيف تككَشوو كناعا دعب ترفكدق 0

 مهتبتل ثيح رافكلا لتقاف نامألا ىل رفنكحلا نم تجز> دق تنكح
 خسارف ةنيدرا نمر داوقالا نيبو اهني زاوهالا لمع نم ةيرق بالود (*) ١
 نب هللا دبع ةفيلخ "نيزك نب. سدنع نب .ملسم نب و ةقرازالا نيب برحا اهب تن 1-1

 ” شيلا نبا ماي6 ىف كلذ" تبلطللا دبع" نب ققاونا نب كرا



00 

 ربنمل دع م -ورطلا ف كم ءا[ رشد يح امايا هركذ نع برضأ

 ش مني ةشيبجو ههجو ىلع ةباكلاو هيلا ترظنف٠ . ماككي ال الم هيلع س 35

 هنا هللاوف قطا باهي هازأ ملكتي ال هل ام يبنج ىلا ّخآل تقف انقْوَع

 د1 ديس بضم ليك اذ نا ديري ءارأ لاق هيجاع هارت اف بيطخل

 كلمو سالاو يدل هل يذلا هللا كمخل : اقدم ٠ موأ ريغ 2

 ناك نم هللاو لذي هنا 0 ات ل ءاقع سام ةرخالاو انندلا

 تاو عه لطاللا ناك .نم رعب م٠ ٠ ائيعض ١ درتم ناك ناو ةعم قلل

 10 املا نم لسلك لاق مث: ةرثكلاو ددعلاو ةّدعلا يف ناك

 هتروعمو هيلع هللا ةمحر لق ًاعصم نا انآ انيسبو نءاتبف يقاقشلاو ودنلا

 7 نارفل ناف كلذ نم اتنزحا يذلا اماف
 يذلا اماو ٠ ريصلا ليج ىلا نيدلاو ألا وذ دعب نم يوعري مخ ٠ ةسصملا

 اد طاع ندوب رع ةئاو هل ةداهشس هلق نانا دق[ همم ل

 لق دقل٠ نع لقاب هوعابو هوملسا قارعلا لها نا .ىلاعت هللا ءاش نا ةريخ
 تو ام انفؤنا تفتح .َتيوغ ام: مللاو انا ١ نيلساصلا راح اوناكو ةوخأو ةعو هوبا
 هللا ناورع ونب تومي اك سيلو فوبسلا لالظ تحتو حامرلاب ضخ الاتق اا

 كللملا._نم ةيراع ايلا اناو . طق مالسا الو ةيلهاج يف لجر مهنم لتق ام

 ال نع ايندلا لقت ناذ .ةكيام ديبي. الو ةناطلس لازي ال يذلا راهقلا

 لور .رتغلا قرزلل ٠ ءاكبيبكبا ال ينع ردت ن نافق» رطبلار كي ا

 : اعصم فري ىزعلا دبع نب دسا ينب نم لجد لاقد
 برا عارذلا بحر ىتف لكب علومل انم تول قاوكإ عل

 ا ا ا هفتح لان سعصم ىسماكيناف
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 ٠ بلك اب بزعا :هل لاقف . ةزراملا ىلا هاعدف نايبظ نب دايز نب.هللا ديبع

 بصف هللا ديبع عجرف ٠ هحرجو اهمشهف ةضيبلا ىلع هبرضف بعصم هيلع دشو
 كك دق كادف تاعّج : لاقق بعصم بتاك ةورف يلا نبا ءاجو . هسأر

 سبل :لاقو هردص يف عفدف . كسفنب ناو اهكحراذ ليخ يدنعو موقلا

 نب ةدئاز قرزو هيلع لمخ تعبحم ىلا نايبظ نبا عجرو . ديعلاب كوخا

 (كلذ هل مالغل هللا ديبع لاقور ةعرصف راتخلا تاراثل اي: ىدانو ابعصم ةمادق
 نا هللاو تممهف : نايبظ نبا لاق . دحيم هيدي نيب ةعضو ال هنا رخل اذه يفو

 مث.دحاو موي يف شيرق نم نيدكلم تلتف برعلا ٌكدْذَأ نوكحأف هلتقا

 تانقارلا سبق نب هللا ديمع لاَقو ١ تكسمأف ةايلل ىلا يعزانت يسفن تدجو

 : ًاعصم لري
 ةعيجتلاو ةبصلاو م نكسم موي ةيزرلا نا
 ةعولا موي هدعب مل يذلا يراوقل نبااب

 ةعيبر ةنم تنكحمأو م قارعلا رضم هب تدع
 هعيش ريدلا موي نيدلا/ هل تناك وأ هلاث

 ةعيضملاب سرع ال م جلدي نيح هوقدجوأ

 : امعصم يثري سبق نبا لاقو
 ”يقم قياثإلل ريدب ليتق ةلذو ايزخ نيرصللا ثروأ دقل
 ميت ءاقللا دنع تربص الو لاو نب ركب هللا يف ثلتق اف
 ميك كاذ موي يرضم امل نكي ملو مايقلا م ار ةنكو

 : لاق بانج يلا نع ياطقلا نب يقرشلاو ةناوع نع ينئادملا ثدحو

 بعصم لق ديبزلا نب هللا دبع قأ ايلف : لاق ةكم لها نم خيش ينثدح
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 رعي يحايرلا ءاقرو نب باتع نب مهاب 3 بعصم هجوو ٠,سانلا مياتف
 اي ءلا لها نم دحأب فدع ال كل تلق دق: لاف ٠ مهاربا

 لها فالخ ىريل "لوسرلا ةرضحي هباهكا ىلا رك رتشالا نب هارب لس

 مآثلا لها ترصتي قت نرلل نع اوؤرضتت ال“ : نا هنأر يف هيلع قارعلا

 .ًابعصم اوتا ىتح نما مزهناو اوؤرصناف ٠ فرصتن ال يف :اراقق - مك

 ناورع نب دمحم صا اوجضصا اهلف ٠ لتق ىتح لتاقف رتشالا نب ميهاربا ربصو

 ةراسألا نيا .لتق دعب مهارث فكر ظناذ سعصم ركسع ىلا قلطنا : لاف الاجر

 : ىنانكلا ا مهركصسع عضرم فرعا ال : لاق
 د ىلا عجد مث 0 لقا تر تأ اذ قلطنا

 يح ناورع نب دمحم اندو ةنم اندف سعصم ميصأو ٠ ني رستم 1 لاف

 ىلا اندف ٠ ناورم نب دمحم اونو ًابعصم بعصم باونصا نم موق كرتف ءاوقتلا

 لوبق ىلأف ٠ نامالا كلو كولذاخ موقلا نا ياو يلأ كاف : هادان مث بعصم
 ام رظنا :هوبا هل لاق ٠ سعصم نب ىسع ةنبا ناورع نب دمحم اعدف .كلذ

 كالو كلو مولذاخ م ويلا نأ 3 3 يف :هل لاقق اندغ "دمحم ديري
 ناف انوقيس موقلا نظا يلا : لاف ةريخأف هيبا ىلا عجرف ٠ هدشانو ٠ نامالا

 0١ للدخل شرق ءانذ تدخن آل ناو: 00 . مهتأت نا تببحأ

 7-1 ةعم سأن مدقتو مدقتف ٠ كبسّتحا ىتَح مدقتف: لاق. كنع يسم

 لها نم لجر ءاجو ٠ ةعبس يف يتب ىت> ًايعصم قارعلا لها" كرو اوتو

 اوجرفناف سانلا ىلع دس مث . ةلتقف بعصم هيلع دشف ىسيع سأر تخيل م اغلا

 ماشلا لها ىلع واع موق لعج مث» 0000

 071 كلذ لعف قح ٠ ةقفرلا ىلع دعقيو عجري 3 ةنع نوبترفش |



0 

 اذه ينصصخي مو 5 كلما ديع بانك اذه: اقف تعصم 5 ناتكلاب جهارإ

 مثوعدت : لا لاق .اذام عنضا : لايق مف ينطعأف فارظن نم يريغ نود

 ثعباو اًديدح متر قوأف : 0 رْنظ ىلع مهلتقأ لاق ٠مهقانعا برضتف

 مهرئاشع بواق رسعت | ذا : لاق . بريل يضذتني قح ينئادلا ضرا ىلا مه

 مهناف مهب يفد الف لعفت ل ناف : لاق . هباحصاب بعصم ثبع سانلا لوقيو

 دبع لسراذ ٠ ايما موي لكن وديري .مثو الايلخ موي لك ديرت ةسمولاكح
 ىبأف ٠ ةقالخل يف ىروش مالا لعجي نا ىلا هوعدب الجر تعصم ىلا كمل

 مهللا دمحم رصنا مهلا : لاق مث ادي هاهنا كلملا دبع مدقق بعصم

 .رتشالا نب مهاربا يدوجا : ٠٠١ ةمالا هذه انريخو انيتكا رصنا

 دبع اندو . مشسرف راحل عو بعصم ع نيبو ناتمدقللا تقتلاف

 ديمي ةمّدقم ىلع جر لتتف.اوشوانتف :دشحم ركع نه بيرق

 دبع ىلا دهنحم لسراف ٠ ديسا هل لاقي رشب ءاول بحاص لتقو سارف هل لاقي

 ٠ دمحم ىلا لكك مالا كاملا ديع فرصف .هءاول عب ص دق اشي نا::كالملا

 نب دمحمو برحلاب ن نومي ناشالا نيا تاتا 00 ٠ اوققاوتو نيالا كف

 هيلا 00 نأ ٠ مهزجأ : دمحم ىلا كللا دنع لسرأ ٠ هباحنصأ 5 ناورع

 كباححا نم سان يف ين يناخ فق: لاقف الاجر دمج ىمأ .ةتشو رخآ .الوسر

 يف اديدنم اًريبدت ريد كف. اكو م كلملا دبع لبق ض م يندأب احا نعد الف

 هجوف ٠ هيلع ”هرييدت كلما دنع كيسي نا 1 تقو ىلا ةزجانملا ريخأت

 + نآَورع نب مم ىلا اولسرا الار اللف 00 دلاخ نب هللا دمع كللملا دبع هيلا

 ٠ هاق ءاج نم متددر أم رداشاب ةودر : لاف نس نب .كلاخ نب هللا دنع اذه

 .دآيق رك لاقو_برللاب هباصا ناورع نب دمحم ضأ ءاسملا نق
 ارا

١ 
 ىف



 ظ مم

 ؟ ك1 واعملي دن زي تب ةكسقتاع تلاق هيلع عججأ اهف .ريسملل اودعتساف

 .هسفنب برم ةفياخل رشابي نا يأرلا سيلف مَأو دونملل هجو نينمأللا ديم ا
 كلل مهعم تسل يلا بعصم ملعف مهلك ماشلا لفل تهجو ول : 0

 : لثقت مث. هلك شيما
 بكاوس نويعلاو تاربكتتس«و . ىدرلاانب ديري انعربذتسمو

 ٠ ناورع نب رشبو ديسا نب دلاخ نب هللا دبع ةعمو ناورع نب دمحم مّدق مث

 نب دمحم سانلا ديس يلع لمَفتسا ادق نيمو راما“ نأ : هنداتم ىدانو

 1 نتا .جورتل داراذ كلما دمع ريسم ريبزلا نب بعصم غلبو ٠ ناورع

 كيب مهيلا لسراف ٠ جراوخلل نونعي ٠ هانواع لطم انّودع :اولاقو ةرصبلا لهأ

 لاق. بعصم جرخو . جراوفلل لاتق هالوف هيلع ُةلماع ناكو لصوملاب وهو
 : ءارعشلا ضعب

 اريخ ديفت الو انب وزغت اريح اب كل ماع لكحأ

 . عجري مث مأشلا ديري ايهج باب ىلا جري ام اًريثكس عصم ناكو « لاق

 اناوأ بنج ىلا نكْسَي بعصم لزنو٠ ةيفوحالا لزن ىتح كلللا دمع لاف

 ةثالث نيركسعلا نيبو نكسيسب وهو قيلثال ريد لزنو لوحت مث قدنخو
 امهنم دحاو لك هيوخا ارشبو ادمحم كلما دبع مّدقف . ناكتْرَف لاقبو حسارف

 كلملا دبع ينك مث .رتشالا نب ميهاربا بعصم مدقو ٠ دمحم ريمالا» شدج ىلا

 هوباجاف ٠ مهنعو هسسفن ىلا مثوعدي ةرصبلاو ةفركحلا لها لكل كالا

 الغر نوعبرا نابصا ةنالو هل ًاسو ٠ تادالو لا 1ك هيلع اوطرشو

 نمت ابجمت هذه ناهصا ام مكحليو : هرضح 1 كالومما كقج ي

 اف ٠ ينّدعبت نا تارفلا ىقس ام ةيالو كل: رتشالا نب يهاربال بتكو ١ ملطي

_ 
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 ربانج يتب رقص نامهد ىلع ًبيلس ىتلأ ذا هللا تدمح

 باضخلا نم نسئي دق ىانأ سبق تايتف نم قورلا نكرت
 باتا دعب ةثرب نقعن 0 بلكد يح نركذ اذا َنهف
 بارشلاب قرشي يسقلاىرت  اديمح بكى ف ركذت قم

 ريبزلا نب بعصمو كلملا دبع نيب برملا
 كلملا دنع راشتسا نيعبسو نيتنثا ةنس ناكح ل : لاق ىئئادلا ربخا

 ٠ بعص ةزجانمو قارعلا ىلا ريسملا يف مكسيملا نب نمحرلا دبع ناورع نبا
 كليخ ترسخ دقو امهيف وزغن نيماع نيب تيلاو دق نينموملا ديما اي: لاقف
 ل كأر ىرت مث كلجرو كسفن حر دراح ماع اذه كماعو ٠ كات

 000000 اهب لاما ضرا ماشلا٠ ءايشا ةث 5-5 يللا

 ةثالثو ٠ مهسفنا ىلا يلوعدف ىلوبئاك دق قارعلا لها فارشاو

 ُيحأ مهي ددلبا ال 1 مهرايعأ تدفنو نيكد ياطلا لوؤسر باكا

 : ىلا دارا وم لوك ناك مكمل نب حي اعد م يعم اورضحي نا

 ىرت ام : لاقق . هفالخم ُلَمْعَيِلَف ماب هيلع راشأ اذاف مكمل نب يبجي رواشيلف
 ابعصم عدتو ام ميقتو ماعلا ىضرت نا نقرا ل قارعلا ىلاريسملا يف

 ديسا نب دلاخ نبب هللا دنع اعدو ٠كلملا دبع كف . قارعلا هللا نعلف قارعلاب

 ةيناث توزغ مث هلا كرصنف 30 ريما اد :َلامقَ هزواشف

 ل ل اه تاورع ناني لاس اع كلا مف .اًرع اهب هللا كدازف

 سانلا ىمأف . كرصان هللا ناف رمشف توزغ ما تقا هللا كرضني نا وجرا

0 



 0 دو دبع يب ضعب ىلا ةلحم عفدو كلما دنع مهجرحاف ٠ ةروصقم اب

0 

 نانأت م لاقف كلما دنع اتمجلع لبقاو - ماع ينب ضعب ىلا ةندمع نب

 ةيدلا 0 |يكدعأف يلا دعتست ام اًمعنصو يتمذ أءرفخاف تعا

 ةفطعتسي مالكب ديعس ةملكف ٠ امعنص

 رياصا : لاقو كلملا دبع بضفف ٠ هدنع كعفان اقرا نال تطوضح كل

 سبق ىلع كلذ ّقشو التقف ٠ بلُج هِئدنجي ٍدْوَع نم رْبْصَأ هل لاتف ٠ ةححج

 ريدغلا نب "ىلع كلذ يف لاقف ٠ ةرضافلو مهنم ةيدانلا لها همظعأو
 ا

 ردب نبالو ليتعلا :_ىلحا

 لاوط مايا مويلا دعبف
 مومل دصر ةعبشص لكو

 هياع ترم هنأ ةفيلخ
 نبا ديمتاك ده انااا

 نيبت ةبجلا قشمد لهاد
 نوتق | "لف دومح دعبو

 ”نوبزلا اهحاصل هب لحث

 ”نيدي نمي فختساو طم
 نونلا ةبعشتس ىتف لكو

 : سدقو ديم لعفب رت ةيبلكلا ناسح تن ةريمع تلاقو

 ىحضرالا قدي ب يذب

 ساق لف ةريزللل ىلا نيفن

 ماس ينب نيجم انيفاو
 ا ل ةودع الولف

 ًانم ضكرلا ثيثح هاجنو
0 00 

 سشروب ىلطن ةنأك ضاو

 باعصلا ؟آلا بكأتم دي

 باهو الم اعد نم قاضت

 انايذ لاف امنع ضا ىلا

 بانالا بخ نمار هلا يدفي

 باهالا قرختم تناو تزل

 باك هجولا نولو ةالصأ

 ٍباّمع ةرساك يوه قدو

 :لاقو هردص ةلك برضف ٠ . ةققريو هب
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 3 مهضرأب اوعري ملو اونوكي مل ةرازف ينب ناك
 احرلا معنلا كلع نم الو ءاجيبمو رمال اب ر و

 تعبتتسا مث . احالسو اليخ ترتشاف ةرازف تقلطنا ةيدلا اوذخا ايلف « لاق ١

 نوطب نم انوطب عمجي نيق تانب ىدي ءام ىلع تراغأ مث سبق لئامق رئاس

 سلق ىلعو بانج نب يلع ونبو دو دبع ونب هيلع نم رثكاو ةريثك بلك

 يشنالا نب سيق نب ةحلكو ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةئابع نب ديعس ٍذئَموي
 يشب مكلط 1 انا : يلع ينب اودان اوراغا ايلف . ءارسعلا ينب دحا راسي نبا

 رومأملا امهو اي المح ناذللا ناليلدلا عنص اع دو دبع ينب بلطن افاو

 ىلع اولام مث . الاجر رششع ةعست نييدبعلا نم لتقق ٠ بويا وبا ةمسا رخآ لجرو
 لهماف كلاما ديعر بخل غابف .الاوما اوقاسو الاجر نيسمخ مهنم اواتقف نيبييلعلا
 نب لحمو ةنيمع نب ديعس هيلا ثعبي هيلا تك قارعلا ججاحتا يلو اذا ىتح

 لاقو نجا يف امهفذق هيلع امه. مدق ايلف . سر نم رينااماوقلا ل

 دو دبع نب نم هيلع مدقق ٠ ؟كامد َنقيرهأل الجر عاتق نأل هللاو: : للك
 رذئموب كلام نبا هوبا ديوس ناكو ديوس نب نانو دروذنبا يراك 00

 انءامد : ناعنلا هل لاق ء دو دبع ينب ميس ن ناكو نيق تانب موب لق

 .يئافلا معسلاو ريغصلا يبصلا مكتم لتق اغا: كلملا دبع هل لاقف.نينمؤملا ريما اي

 ٠ ةقالخل يف كيلع ريتخال كرمال احا ناكول نم هللاو انم لثق : ناهعنلا لاف

 نينمأوملا ريما اب : ضايعو ةبواعم هَل لاقف ءاديدش اضغ ككلملا دبع يضف

 ديزي نب دلاخ لعجو ٠ ةيدلا ضرعو كلملا دبع ةنع ضرعأف .روتوم رييك خيش

 نم ةيسق هما تناك نمو . لثقلا : نولوقب بسلك ةندلو نمو ةيواعم نبا

 مهنيب مالككا عفترا ىتح٠ موقلاب لعف امكح ةيدلا لب ال : نولوقي ةّيما ينب
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 امذجا شيعلا نم وجرا اف نيدي اهدعب يل عدت ل ىلتق َرَأ د
 (12 امدقمو نان ٍدعج نم عجْشأب رداخ نافخب ثيل ام مسقاو

 ةقراح ب ءامنلا ةقلل بعصم لتقو ةفوكلا نم كلملا دبع عجر ايلف

 1 اع: لاقت ةرازف نم دومعلا لها ىلا هب ديمح ىلا ايف ةملكف ةيختاب

 اى رلل لعالم كتمذ" ينو :كيلف ذم كنو كانبجأف كالماعو كقادضم
 ىف رلظا. : لاقو .كللا دنع ىف ءريكحسم يادضق:نم.اندقأت هتمد
 يتذامو كفلإ كعلا مهادوف ٠ ةسنإب مه تمسلو لخ ديمحو ريشتساو كلذ

 ةالخم نب ورعع كلذ يف لاقف ٠ ةعاضق تايطعا يف اهساح يلا : لاقو فلا
 : يلدا

 "د1 لدتا داجالا» لع : 0 ةاهج نكد ىلا اعونم
 اماعذ ماع مكحا اهيجني اضيب ناورع 34 نم مهارد

 انماعسلا مهقيذي "نسق ىلع "ليوط 06-5 نمو

 اماس نيح ةفونتلا نحرسكج 2 ىعسي موقلا ماما دتخخو

 اماقو ةرصبا نيح ريكحف بيعي ردلب ىلع 2

 ال داتا تراب لاف ”دلسلا ىرشلا لاجمل

 اماح لجأ يذ لكسب اذ هيما
 اماطح اطح> يكحرتاذ ا ٍردبو مجسم نم تنقال اف

 اماه 2 عقوب قدي اوش 1 صلقم لك

 امازلل اهسراف دش اماذا حوبس ىطرم ةّريط لكحو

 ادا فلا[ يمان ةليرزيقو ٍنزحو شهد ىلع ةئاقو

 ٍذئموي لتقو ةثدبع نب نارمع نب دعجلا ينعي 02



0000 

 اناتدع لمر نم اللا ةادغ اسنق ٌةسراوف تدرا يذلا يلدجيلاو

 انانكأ سكي مل ارفعنم دعمللو كرتعم اهنم [اسلح ترداف

 انالكشو ىلكت نمو مهنم ريطلل رزح نم هاغلا ةأادغ ان

 ناوخاو ع يب يكحصت هافلاب. امل مح ال ىكت ناوغ نمو

 نانيح رقتموبا سصمو هللا دنعو ناؤرم نب كللا دع ىلا رتل كك ١
 مكح نب ةدعسم نب هللا دنعو لدم نب كلام: تن ناسح كللا دغ دي

 اللد نو سا يال كاملا دنع لاَقف ماعطلاب يجو 3

 اعط أهدعي يعفنال ة ةعقو صاعو ةمدبج 2 دوا دقل هللاوال :

 يف مكحينبو ينيب ناك, نا( تطرح : ناسخ هل لاف ا

 اسيقرق لها راغأت جرملا موي مكتم انصاف ةيصعملاو ةعاطلا ىلع ةرضافلل

 باصاف هموق رآثب بلط كلذ ديم ىأر الف ىنذ ريغب ةيدانلا ىلع ةرضاحلاب

 : لاقق ةدعسم نبا لوق اًديمح غلبو كلذ نم تعزف مهباصا ام ضعب

 نم وحن يف ديمح جرخم ٠ صماعو ميلس نم هيلا برقا وه نم ُهَنلغشال هللاو
 0 ةرازف ينب ىلا ىهتنا ىتح ناليلد بلك نم نالجر ةعمو سراف يتدأم
 نب كلملا دبع ىنثعب: لاتف ناضمر رهش نم تضم ةرشع سمخل دومعلا

 0 اولعفف ٠ اناقاب نا قبطي نم لك يل اوثعباذ ٠ اقدصم ناؤرع

 فيوع لاقف . فينو ةئام نم اون مهالتق غلف ٠ مههاوما ذخاو مهنم
 : يئاوقلا

 اهللعم ثغصتلا ىلا انين ةزتع- ٠ لدم نبتدي تا كام

 امج“ ماها يف نمي ةيحيرس اننيب وانو هيطاغ امركحا
 املا ما ان. ماعلا ىقتق“دأ لم: قيم ىتقداص ناكلال
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 0 لك الا اواو دعا 1 0-0 ال : هياعصال ديم لاتف

 فرصناو ةنامالاو لد ليخ 2 هباككا ريمع ىداتف٠ اوملكت ملف

 لاَ تاكك ىلووم قطو ةنوبلطي بلك نم سراوف هيلع لم. هتيماح ىلع

 كيم م رفز ىلا اسلقرف لخد قح برهو ريك حر ا

 طبخ يف اهل مهّمن آو مهلابس عطقف طه ذ ىلتفلاو ىرسالا نم هب رفظ نم

 ىرت فك: لاقو ري 00 اب: لئاق لاقو٠ ا

 يهلك راج نب نات كلذ يف كاَتْف ٠ كعقو ما يعقوأ

 امنع توت ادكأ ى ا ا !قافالا ييراطدتل

 امنع رص دنع الا عرتتل نكن و يئاوقلاب ساق فرعو

 اهنيل برطل تضع ام اذا عيرس ةنا ناليع نب سق هل تاقف

 ارضا اهدي ىزتت لص دنو طهار حرم نم درأل قاتعلاب امن

 اهمتوزحو اهلهس ابلع ءاوس هليل ةوامسلا ضرع اهل ناكف

 0 فيينا 0 نحيف

 0 اليلق 0 6-5 7 0 358 دقل

 دج ىذا“ ءادصلاكت قلت افطار امتقلط لق ةسسلقو

 : ةرازو ىف عقوأ أم دعي 7 اذه 2 ضيا ا لاقو

 اناينت ملعلا ناب نم يدب يك ةينالع انع يس ىن مسق تحا ان

 اانا 1 راد نامل موا ةمزكم لاه سس 11

 اناك ام نيقري ال لمازالا ثسع ٠ هبت معم نق ورع ةّرم نبا انم



03559 

 كام ثمل نب رفز لاثق : هب ترمآ الو ةتلتق ام: لاق ءاسنلا نك ري
 :روباذل يف ةنم ناكح ا اًريع

 راز كيلعو بتاع ةلاسب اًريمع ينع غليم نمالأ
 دازت يف كبان رح لمت يبلكو علك يذ يح كزتا

 داسكماو ب يعرب :ةتناك +. هند يدها طا وشما

 يداوب ىلع ةراسفلا ديري جرخ مث لدجب نب ثيرحلا نب ديم مهل عمل
 مهل تلاتق . نوكسي نايبصلاو ءاسنلا اذاف بلغت ينبل ءام ىلا ىعتناف١ سنق

 0 انيلا مكصدر ام مكحيو :اسبق مهنيسحي متو ٠ ءاسنلا ٠

 بابلل نب ريمع سمالاب انيلع راغأ :اولاق ٠ مكك امو: بلك محل تلاتف  متلعف
 اريع ناو سيق ليخ ليثل نا نككحشب ملوءانلاوما قاتساو انلاجر لتقف

 لع أ 2 عيت رك كيوت اق ديملح باك ضعب لاف“ نييلا داع

 ةشير اوذخا ذا نوريسي مث انيبف ٠ هوعبتاف ٠ اع عدتو ىئءاتن ةسصو َنبرحو

 يف ريع جرخ دقو لاومالاو انهه شيل اذه : محل لاق هولآسف موقلل
 ٠ ربح مهنع ربخا بانج نب , ريهز يفب نم تبب لها ىلع ةراغلا ديري سراوف

 : هباححتال ديح لاقو٠ اناس موقلا تبب مث ليللا هيلع نج ىتح ديمح ماقاف

 لجر احن نِف انو. ركسمعلا كلذ ةماع اوباص مح هللا دابع نحن ميراعش

 ةريمم لاق ريمع ىلا ىعتنا اهف٠ ٍيزع سرف ىلع سلجو بوث فذق نايرع
 ءكلام كليو. اذه وهف هدأ مف نايرعلا هريذأ ءالب ةندملاب عنما تنك دق

 : لاقف . ركحمملا اوذخاو اواتق نم اولتف موق انقل ةناديغ 3 لاق

 بنرراعالا تناك نا : هباهسصال لاقو موقلا ريمت دصقف ال : لاق . مهفرعتفأ

 ريع لبقاو ٠ فقتسف ماشلا لها لوخ تناك ناو انوار اذا انيلا نوعرا سف
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 ريمع مهل نا ه هركو كلذ هيلع قشف كلذ هل ركذ رفز ىلع مدق مذ

 نا مثرعاد موق مي هجوف هترفانم ىلا ةيعاد كلذ نوكيو 3
 يذلا مهوملعأف روباذل قراشم نم بلغت ينب نم طالخا اونا مجار

 بنك بعصلا نا مهملعأو مهدرف ٠ رفذ ىلا اوفرصناف٠ مهيلع اوف 0

 ٠ لسرلا ضعب التف .مهتبراحح وأ مهنم كلذ دخا نم ادي دجالو كاذب هنلا

 ٠ بلغت ينب داسفتسا هركو هيلع دتشا كلذ هانا ال رفذ نا : مالا نبا ركذو

 ةننب روباخل ءىطاش ىلع سكأم نم ًائيرق لك مهيلا راصف

 نب ديزي نب ةدابز ركحذو .لتتلا اف ملغعأت موي ةريسم اسقرق نيبو

 داخل يقوارمسلاو دحفس نب باتع يندب رثسا لتقلا نا باملل نب ريمع

 نب رفز ناكحو. ءاديدش اتق ام مثرانتف سانلا مظعم ءالوه نكو بلغت

 مثئاكحا .ذئموي سصأو هئاصل اكد نؤرشع هل مثج نب ثلا ديلي

 اريثكح نيش هباعصاو ريع باصاف .(1) هللا تذخأو رعاشلا يئاطقلا 1

 لتقو هوخا لتقو لشن يرش نب هللا دبع رذئموي بلغن سئئرو معنلا نم
 جسلا دبع نب ثرحلا دبعو دلاخ يب نم ةيواعم نبورعو مالا نب عشا

 مج يب نم سوا نب دودعسو برح نب عوسي دبع نب نادعسو يسرالا

 ا نع لجر ىدازو ٠ ادحا اوقبتست ال مكي :مهب حيض رمت لعجو ءريهذ نبا
 0 ةتتآف ٠ ةنمآ يعف يتتا لماح لكك راج انا :رادنلا هل لاقي ريق

 اع ىلمحلاب امدشت ايبوث تحن نم ةنفإلل امنطب ىلع دشت تناك ةارملا تاق

 ا مالو هباخصاو رفز كلذ عظفأف نينوطب رقب هل نعمجا ايلف. 0

 ناي ةئاع هلع درو ليس لحن . ءابشقزقب رفز قا, ياطقلا سأ 0



 0( ممو)

 نء.رفز اوف يلغت نم ةعاجج تح رك اوف نيثالثو ةسمح اوقاتساؤ رفن

 انلع درو انلاحرب انتنا :اولاقو اسيقرقب مثو راوللو ةبارقلا هل اورك ذو ثرألل

 مكس لمكتو هيلع مك انردق ام وا مكيلع اهّورنف معتلا اما: لام اتي

 انت عدف: هل اولاق - ىلتقلا مكك يدنو اهلك اهصن مل نأ انمعن نم مكمعن
 ءانيرواجم اوماد ام ًافطت نا بورامل هذه ناذ اهنع سبق لحرو روباخل تابرق

 00 ٠ مهلع هلأو هللا مهدشانف٠ كلذ لا اوضري نا مث اوبا و رفز كلذ ىبأف :

 بلك سق برز يفلاقو هنا ىلرسي ام هللاو : مهعم ناك رمنلا ن 07 7

 لاق ٠ اوبأذ. ٠ مثدشانيو مهيلا بلطي رفذ مهيلع 2 مويلا يع يف ةنكرت عقبأ .

 ٠ كتراح اّلا نوديري ام موق نوع ضال فل هللاوف ل كليو

 ىرق نم اسقرق نم برق ام ىلع اوراغاو اعمج اوعمج مح هدنع نم اوفرصتأف

 هواك كغ ملكت يذلا يريغلا ناكف كف باغ نب ديم مهيقلف٠ . ةمسسقلا

 اوهركحو بلغتو ن تق اعضج تانلكلد مظعأت ٠ نييبلغتلا مزهو ٠ لبتق

 | ني سانا نأ مصالا نب هللا دبع نب «, ناهلس وذ ودعلا ةتاهتو تلا

 اشقر لخد نلغت نوبع نم اهيرش ناكو ريهز نب دعس نب ةبدتع ينب دحا

 ٠ ةلتقف يشرتلا نزح نب ديزي هيلع دشف٠ *مهتب ناك اقر در رظانيو زظنيل

 نبا ريمالا ىلا لسراف مك ةرفلا حيال. اعمجم اًعرك ن اكو كلذ م 0

 ةباجاف ٠ مع نبا نع هيدلا ينم لمقتف رازن دوست نا كل ل اى: هل لاثق ةث

 نيل نيب ام رفذ فالتف» باغت ينب فارشا نم ةشرق ناكو ٠ ع

 هنأ ٌةملعأف رييزلا:ن , بعصملا ىلع ريم دفوف ٠ اهيف ام رودصلا يفو مهند ملصأو

 ىراصن مرثكا ةعمر _ نم ايحالا َقبي مل ةناو مأشلا نئادب ا يأ دق

 , كال ونالاو كلذ .دارأ وه ناف رفذ ىلا 2 لا ٠ مهملع يلوي نا هلأسف



 (+هرد

 رثكا لتقف .هلتق الا اًدحا هب كردي ملف ديصلل بلكه ب رشتنا دقو شوبإلل 5 5-9

 ١١( اسيقرق ىلا فرصنا مث ديمح هي لو ةئامسخل نم
 ا0 د لك يداوي فارطت انبقرت نم جرخ رطخي ديع لقا

 عقتت نا لبق بلغت ةعمو املك ضخيو نيا لهاو ةعاضق نم باصا نم ىلعو
 مهاكى رقلا لها نم نوفصتني ةيدابلا لها لم . بلغتو سبق نيب برم

 عم مثو بلك زغ ن م فرصا تناك( ام لمع يق سيق تفرصنا مث

 ب بلغت يثو باغت يب لذانم نيب تارفلا ءانثا نم ينثب اولزتف دمت
 ' زد ناك ركب نب مج نب كلام ينب يف نمت ل 5 ما اهل لاق مع نم

 مالغ اهذخا اهزنعا نم اوذخاف ٠ ةمنجم زنعا اهل تناكو ٠ بلغت ينب ناسرف نم
 ايذ ٠ دنِلل ةرعم : لاقو مهكشي ملف ريمع ىلا كلذ اوكشف» شيرأل ينب نم

 اهاتا ايلف٠ا كحاب ا اهزتعا ةمقب ىلع او اوتو مهعرقت مل هنا ةراكصا 5

 ةعامح يتلف شيرملا يب ىلع راغأف را ٠تنقل اع ةّيريخا ليود

 كلذ دعب تام هنا بلغت تحن شب رل ين نم لجد جر ٠ هواتاتف مهنم

 ملف ةعقولا لطخالا غلف . مثلا َ ما يفب نم قا رألا رد كهل

 : ناذارب وهو لاقو يث ام ردي
 ددللا نما عا كانا تاخذ: هولك ناياثلا'!ىوذو قلنأ
 دغلابو ءافولاب ىلوأ بلغتو . ادا زازن ىنبا 0 ىفاتأ

 : لاق ربخل نّيبت ايلف
 ريعس اهدوذ نم اوعجر [4 [ 6 ما ردع ف عمج اوءاجو

 ةثالث منم اولتقف 1 ءاّرا تب اغت ينب ىلع تراغا (سيق كلذ علبامق

 ةدحاو 0 دملاب ءايسيقرق لاقي ١(



 اننلاوح »رع ا وسب ل هك دوو
 كا 0 3
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 الك نلعج مث. يش هباخصا نيبو ُةنيب نوكيل بطاللو باقتلا هيلع تقلا ثا

 ديمح غلب الو ٠ ٠سيلقلا مهتراو ىتح يطالو بازتلا هيلع نيقلا الجر نيا

 هع دو هلا مجل مدت قا تح لب وق ىتل ام لدجم نب ثيرح

 هانم ىلع وهو لبخلا نطيب رذئموي مثو ريغ ونب ضمن ءامدلا تعقو ايف. سيق ٠
 هيلا تمقجاو ةراغلل أيهتي 'هءارو مدق ىتح لدجم نب ثيرح نب ديم ىلا يت

 تنك ناو انقا انراوج فرعتو انتءاربب انئربت تنك نا :هل اولاقو بلك
 أونوكس ن 000 لاف كموقب انقل نيش كموق نم انيلع فونت

 لجر صعدت يف ةهتفيلخو اف مهستحاف ٠ ةنتفلا هذه يلجحت ىتح مث ءآلدا

 ىلأذ مهلتق ىل اع ادي دارآف اكّتاذ ناكذ صوع نب رطم هل لاقي ىلك نم 1

 لزنف هديب أم امع هدريل اريغم اضا رفز داع دقو دنمح راس الف» ءامدلا هركو

 حرت ناكافإو 1 ةببعتلا يف ذخاو ظاتغ ءاف رفز ريسم هغلبو هل ةيرق 1

 ءالوهب عنصا ام: لاقف نيييريغلا نم هدي يف نيذلا ءامدل اراهتنا هل اًعيشم ُهعم ٠١

 : دجولا نم لقعي ال وهو لاقف . حم لها لت دقو يدب يف نينلا ىراسالا 1

 ىلا ايف. ودبي ال قو مدت ىلا ضكري رطم جرخل .مهلتقاف بهذا
 ٠ هصوا ىتح رطم نيإ:لاقف ةعاسب كلذ دعب ديمح هبتناو ٠ مهلتق سعدت ا

 ٠ نييديغلا نم هدب نم ىلع فاخا ينلاف هللا ودع اوكردا : لاق ٠ فوصنا : اولاق .

 يف ناك نم لك لتق دقو هاف . مهلتق نع اًرطم منع ضكري اسراف ثعبو ١

 ديمح ةلاسر لا هب اللف ٠ الاعتر نيتس اوناكو نيلجر الا ىرسالا نم هدب

 لها دْمأ : لاق انلسس ةيلختب ترمأ دقف انع ل: نايقانلا نايريغلا هل لاق |
 طسب نيبيريغا لتق رفز غلب اهف٠ امهلتق مح» مهنع ناربُحت ال هللاو ال ميصلا“

 يداو ُهل لاقي داو يف ذخاو ءامدلا لحتساو ىنكن م كردا نم لك ىلع
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 كيا اف اص ناورك ظفار ةعقو تبا دقل يرمعل

 ايه ام يم طهار ىلتق كرتيو 2 انحامر اهلنت باك ىهذأ

 ايه اك سوفنلا تاذازح ىقبتو 2 ىرثلا نمد ىلع ىرملا تبنيدقت
 انامالا يم مام عرصمو  اعباتت ورع نباو رّمص نبا دعب

 : ةسحب ىاككا ةالخلا نبا لاف

 اقاب ءادلا نم ءاد رفذ ىلع واق ا قيرمعأ

 ايكاوبلا يكتو !دورغم ناببذو صاعو ملس ىلتق ىلع يكبت
 هبو جيصلا لها ىلع ثرالل ني ةز راق لاق يباككا ةيطع نبا ربخأ

 فصخ هل لاق ءام لها رابنلا لوا باصا دقو مثيغو حبال نم ةعامج

 ءاسقرق هب لأ 0 ةلمج يبا نيب ةريغملا نب داصم حالخلا ىنب دّيس هيفو

 ١ ضي ع

  رفذ ىضذم مث. حالطل ينب نم نيصح ني ناسح فيفع لتقو٠ هيلع نم مث

 َلاآَتَق اوعنتماف ةلمج نب رع نب ناسح نب ريم يلا اهب نم مقتجاف جيلا ىلا

 0 ٠ اوماقو اوباف ٠ مكيدياب اوطعاف ؟امد ديرا ال يلا :رفز مهل
 ينغ رخآلاو ساسج ايهدحال ل باغت نم نالجر مهعم لتقو ةريثحص

 نيح مهتئاذ كموق ءاله ناليصم ب105 تاما كلا قوز اسال رد

 ىت> لتانق ٠ مهقرافع انا ام يبلك سماو يرازن مويلا: لاف ءاوعنتماو اوعمجا

 ىتنو٠ ٠نيتبلغتلاو الجر رشع ةننا باك_نم مجيصلا موي ىلتتقلا تناكف٠ . لتق

 ىتملا نررجي نا ءاسنلا دارا رفز منع فرصنا ال٠ ءاسنلا اّلا هبف سبل ءاملا

 :ءاسنلا نم ةتيلو تلاق الأجر نررجي نا ندرأ الف. بكوكل لاقي دب ىلا
 ةساككم يو ناسح نب ريع ما تف. مهلك نكلأجر تحن نالذ 0

 ال رشح ناك كابا 5 ريمع ٌرسحأ : : تلاق مث اه< ءادر هلجر يف ت كا ىلأ تنب



 (*عوهوه)و

 : لاق . ماشلا لها ةعسب ريبزلا نبا ىلع مدقت نا كل له: كالا هل لاق

 ةراصه نب كلامو ناحل ني دبعس نب ورغ هيفلذ هدنع نم جرخو ٠ من

 . كاوضلا هب ةريخا امع هولأسف دايز نب هللا ديبعو نايدنكلا ريغ نب نيصحو .

 اشف اهلف ٠ كيابن مله ةفيلخلا مع تناو هّيما يبب يش تنأ: هل اولاقق - متيخاف ٠
 ل ل يب ىلا كالا لسرا كلذ

 نب ديعس نب ورمعو مكمل نب ناورع عجاف ٠ ةنوهركي انيس دري مل هناو .
 5 تاس ىلا اوينكأ : مهل لاقو ةيواعم نب ديزي انبا هللا دعو دلاخو صاعلا

 هاقلن ىتح انهه نم ريسنو ةيبإلل لزني ىتح ندرالا نم ٌرسيلف لدجب
 راسو ٠ ندرالا لها يف لقاف. ناس :ىلا:اوبتكش .ةنوضرت البر 03
 ةهج نم تائارلا تلقتسا الف. قشمد لها يف ةيما ونبو سنق نب كالا

 ةمالا هذه لجر وهو ردزأا نبا ةعسل انتوعد : كالا ةشطستلا كللاق نق
 هل اسبات هتخا نال عبابت بلك نم يبارعالا اذه ًاعبات تجرخ كانعبات املف

 اهرهظنو ريبزلا نيا ةعم رهظتو فرصنت نا لوقن : اولاق اذام نولوقتف : لاق

 قح ناسح لبقاو . طهار جرم لزن ىتح راسو كلذ ىلا مهياجاف ٠ كعم
 ءالي 00-000 ةيناملا هتاف :قغضد لخد ىتح راسن مكحملا نب ناورم ينل

 ةسعبس وحن مثو كاحتضلا ىلع جرم اولزت ىتح ناورع عم اوراسف» ةيما ينب
 لثقو كاحضلا لتتف كاما اوتلف. لا نيثالث نم وحن يف كاحضلاو فالآ 1

 ءايسيقرق لخد ىتح كاذ ههجو نم اراه رفذ لبقأف ٠ سبق نم فارشا عم ٠
 ءايسيقرق لخد ىتح لبقا مث ناورم ينب ةعاط ىلع اًيْش بابحل نب ريبع ماقاو
 لئقأو ٠ دايز نب هللا ديبع لتق نيح رزاخ موي دعب كلذو ةعم ماقاف رفذ ىلع ١"

 : لوقيو جرملا ىلتق يكسب رفذ
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 راوح ماو قنف لئاح نم ميد لّمحن ام لمحي ناك نم

 راكجإلا خئالم راشعلا ايف ردئانه لمجب ورم ونب تينع
 رايخالا لزانم لح ريخلاب قياس يركص اهافالت ىتح

 رافذو نع دفع .نداج >- تقرا ًاعسج تدرو اذا ىت>

 دال تاكنم ناوبطظنعلا» - :ةبور:ةلاهالا ارا ىزت

 بلغتو سيق برحو بلكو سيق برح

 ريبزلا نبا .ةنتف يف بلكك سيق برح ءدب ناك: لاق ينئادملا ثدح
 مكحل نب ناورع نا جرملا ةصق نم ناكو ٠ طهار جرع ةعقو نم ناك ام
 ديعس ناكو . نوجوع سانلاو ةبواعم نب ديزي كاله دعب مدق صاعلا يببا نبا

 ابهنم ةجرخاف ثرملل نب رفذ هيلع بثوف . نيرسنق ىلع يبلككا لدجب نبا
 . دعتم يندعقا يذلا هلل دملل: لاق ربنملا ىلع رفز دعق املف .ريبزلا نبال عابد
 ىلعريشب نب ناهعنلا ناكو :هلوق نم سانلا كوضف . رصخو ءرجافلا رداغلا

 ندرالاو نيطساف ىلع لدحب نب ناب نكس .ريبزلا نبال عبابف صمح

 لبان ثوف٠ ندرالا وه لزتو ياذإل عابنذ نب حور نيطسلف ىلع لمعتساف

 ٠ ديبزلا نبال عيابو نيطسلف نم ةجرخاف عابنز نب حور ىلع ياذإل سبق نبا
 .ٌكله ىتح قشمد ىلع ةءواعم نب ديزيل لماع يرهفلا سنق نب كادتضلا ناكو

 ةنا مثربخا ةيما ينب ةعيشو ةيناولا ةتءاج اذا. ىرخا رخّريو الاجر متلقي لءخ
 ناورم مددق ايلف . رييزلا نبا ىلاعدي ةنا ٠ معربا  ةّيسبقلا ةتءاج اذاو يوما



 ا ل 0 ا ا ا

 222ه

 رطقلا لبس تأت انع ناو كاوه اه يتلا دالبلا َقان اب هللا ىقس
 دزيلا اتاضكو ايعازم نع اخ > قرف تتيح احا لا

 رعبلا ضرع قفل يادالا نيو ٠ اشي قت رهدلا فر 3 ١
 ٍرْثم تمد لزام نم ىقوللو اعبر ةلاهالا ءارحصل ابقسف

 رهزلا ةجلا رفلا اهانأو نزال تلح ثيح ايعرو يقسو
 مهيحاصب هولتقيل ينالإل ءايلوا ىلا لاله عفد انو : موثلكن ب دااخ لاق

 ”نرغصالو ُهَنقآل هللاو : لاقف مرتو دق لاله ناك ديفح هل لاقي لجر اج
 ال هركب ام 50 2 لا لتقل ةرنضم دول ا

 . ىوهأذ لاله هذخاف فكلا الع رع لاله بنج ىلاو (لاق) ٠ هيلع ”ه

 00 . كر 3 3 ههحو نم ةفلج فلتحاف ه هنيبح باصاق ري هب

 : لوقب ًاتنأو . نآلا يم صاصألا

 اديدد مهتلشم اتاثو . اديزو اأو تبرض انا

 اديفح هدعب تبرض دقو اديبع ةنئح تأفأ 59

 دق لاله ناك مهلك ترام نب مانر. يب نم مهلك ءالوهو ( لاق ١

 نزام ونب تضهن ناب لاله ماقم لاط انو : موثلك نب دلاخ لاق ٠ مهيف اكن

 راج ةدعج نب ذاعم طهرو لاله طهر نزام نب ماد يفب ىلا مهعجاب

 مدي باطلا ل متزجد م ؟<مع نباب متأسأ دق ملا: اولاقف لوتقلا يلالإل

 00202 نب مسيد لم. متدرا ام مك ليحن نفكر
 نانو: هتريشع يف هيهضومو ةزع لضتل راع ليك ١

 :كلذ يف لاله لاف ٠ ريعب قناع بلط

 رانلا ءوض ديعب دانزلا يراو اسيد روما ةماكج نبا نأ

 اذ 8
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 ينناف يلودرطت ال نزام ينب

 لان نب ريدا | ارتد الو

 اوظفحتو رهظب يظفح اولعجت الو

 2 نكت بيرقلا ناف
 حراج وهف اند نا دنعبلا ناو

 و 0 .

 ظفاحل يلوّتدحوأ ناو يلاو

 اناغ تنكن اد يب ما يمحيس
 مك ثيح مكحنا ركب ملعتو

 ادعلا ىلع تنك ثيح ل 1

 يتديضه اودارا ل

 ه0
 اوملجي يامل كعف اولعفب مو
 اعرف ركحو داعبا يل رسي ناف

 5 / رب 3
 ردرومو تبا رمو ىمت برر

 كلاح ليللا نم يجوجد فحو

 هر روح ضار يطب

 : نيل 0 وهر لاق

 ققانو ىمعن تزواج دقو لوقا

 يدي اهرئاج ترج ناو موخا
 مرطلا عيلخلاك ميخا كرت
 يدتغتو حورت ءاضغب ادعي

 ىلاواس نم فكلا 3-7

 م أ وهف مكنع طش

 ٍدجوم ريغ مكتع 0 0
 دلت ا عيد ام اذا ِّرغا

 0 لا نضرالا نم تك
 ناو ىيللاو

 دنهم بضع ناقلا عيمجم | اونم

 دغ يف بقاوعل فقوت إب
 مق ةعرال اولق“ لاما
 دتهم بقاوعلا يف مهيف كلي مد
 ديما زيزعلا لعف اولعفي مد
 دعوتم نم ظيغلاب ىركلأ تعنم
 درومو حاصلا نامتفب تدرو

 اا هدام لجرلا لما تقر
 اددرالا دنع مزعلا تاش ليلق

 رددهتملا ىرق باكر كتفلا ا

 ٍدحوأب تسل ترحوأ

 رثلا عم جنث يبس ىلا نحت
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 لجر ىلا ىعتنا ىح ايف عم ال يتلا كللاتلا كلسي لو دا

 لاقي هل ةقان ىلع ر ميلا لا ديزي نب رعسلا هل لاقي نزام نب ةثآثا ينب نم :

 فوت ناليع نب سيق دالب وحن ذخاف قيرطلا اه بحت مث اهكرف . ةولم اه

 زن 0 اهماياو لايل ثالث راسف ةود ايفا وعش نأ نزام ينب نم

 ايا تع ةضف الا هلك اهيل لك اذ ةق قار عار

 0 ماتم دنع كلذو . انامذ ثلف اه. عقوف نميلا دالب ىلا مث

 قارعلاب

 ةودعتساف بالا ىلا اوقلطناف لئاو نب ركب نم ةرصبلاب نم ةتالفا غابف

 رهو ماعلا 3 ةبعش نب هللا دمع ىلا جالا يعتق » مهحاص هلتقب هوربخأو

 وا لال يقاس : هل لاقف مهثدابو مهترضاح نزام يب فيرع رفموي ٠

 فيو لاله باكا نا :ةسمعش نب هللا دمع هل 2 ناعفالو كب نلعفال

 هصقدو ٍهذخاو هبلط ف اوعنص ام هيلع صتقاف اذكو اذك اوعنص دق هع

 لاقت « لاق ١٠لئاو نب ركب دالب اودرو ىتح هابا مهعيبشتو نيبنالفل ىلل
 هللا مكأ قدص:نيبركحبلا ضعب لاقق (لاقلوتت 7 ام كليو :جاحا هل
 دق يلا اودهشا مكسيفونا الا هللا متري الف : جامحلا لاقف « لاق .٠> ريمالا

 هبلط نمو هب دحا ذا نم تعنمو فيرعو يمحو لاله بيرق لك تنمآ

 نعأا دالب ىلا لاله عقو ايلف ٠ كلذ لبق توميوا نويركحجيلا هب رفظب ىتح

 00000 ا ىلا تع

 ديا ا مدلا كلذ اولمحيل اوماق نر يفب رئاس نأ كلذو ةتبارق

 رخآ مد يراو و مد ل لمح ىتح دحاو مد يراخ لمح نا ىضرا

 : : كلذ ف لاله لاف ثلاث مد هل لمخ انطسو نامالا لاله دارا ناو



 مي

 كلتق بحت انسلو تي ملو هائكرت كلو انتعاس نم لئلا كب انرظان ام تام
 عنتماو مهلئاتف ٠ انراج عنصي ام ملعن ىتح كيلع مدقن الو انم عنت نزنكلا

 هوبرضت الو لبنلاب هومزت ال : هالغو هباحصال لوقي ذاعم لمف٠ مهنم

 . كلذ اولعنف . هوذخأت ىتح يصعلاب هوبرضاو ةراجلاب هومرا نككو فويسلاب

 ىزالا ٠ نمد عض ثالث هيدب ىدحا 0 اورسيك ىتح ةدحا يلع اوردق ا

 هوذخا مث هسأر يف جالا اورثححأو هعالضا نم نيعلض اوُقدو نيعبصا

 ضورعم وهو هب اوءاج مث مثدا هلجر يف اوعضوف هذخلا ىلع نوردقب اوداك امو

 : لاق . دعب تمي مو ينالإلل ىلا هوعفدف ىقولا ىلا هب اوهتنا ىتح ريعب ىلع

 عصي ام اورظنت ىتح ايش هرعا يف اوثدحت الو ؟دالب ىلا محم هب اوقلطلا
 0 مكحا لمح ىت> انوملعاف يح ناو هولتقاف تام ناف مكحاصب

 00 ىزحيام ليم هللا ازجم : ةدعج يباب 1 مكتمذ تفو : : نوننالخلا

 ءانيديا يف وهو مهنعو انع متَلَخ نا مكموق انم ةعزأي نا فوت انا ناريملا

 ٠ كلذ اواعنف . كدالب اودرت ىتح معيشاو مكعم هلمحا يفاف : ذاعم مهل لاق
 : لوقي لعجو ٠ ةعم رعسالا تنب ءاج ةتخا تلكرو .ريعت ىلع امو

 ينب "نال مدلاب يشمي لايف ٠ اهيرشيف ةرغب ةتخا هبتاتو . ةدعج ونب ينتلتق
 نيبال لاق 0 نب ركب دالب ىلدا اوغلب الف ٠ هفوج يف هدنك اوثرف ةدعج

 هنا مهيريي لاله لعجو . اوفرصناف متيفو دق حز هللا مادا : هباكاو ذاعل

 نم تومي نا لاله فيتو ينال لت هن الف 0

 يذق ةنأك مثدالا هلجر يفو عنصي ل رتب طاع قم مضاد هتلبل

 ةمطق مثدالا ىلع 00 ءاملظ ةليل يف هاصع ىلع ةءاسك عضوو ةجاح

 70 يتلا قرطلا ىكجم ىابلا لذا 0 تحن راط مث
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 ينب يخا تبث نب ديزي تنب ةلوخ يتتأف : لاله لاقف.اهكحرإل ةتلحار
 ما كلام نب هللا دبع نب ديهز حافسلا يلا ةدج يثو تبث نب ةدعح

 يقرافت ال هللاو انراج تلتق هللا ودع يا: تلاق مث لاله بوثب تقلعتف .هيب

 نا تممهف (لاق» ٠ ةعضا مل يدي يف روح لاو : لاله لاق ناس كي

 ( لآ ١ كو ل رج يسن يف تلق مث ةلوخ نمو هي |

 ارضا مث اهكرأذ يتقن تتأ مث. ديعب نم ا تيمر ةبرض يلجرب !هتبرضف
 نب هللا دعو ةوخا ةعست ذئموي مد هتوخاو ةدعح نب ذاعم < ءاجو ٠ اب راه

 فتد وهو ينالكلل ىلع ةيعاولا اوعمش رانا رخآ نم اوداخ )١(. كلام
 ذاع يناليل ةراهتسا نم ناك اع اوربخاف ةيعاولا كلت نع اولأسف ٠ تمي مل
 هللا دبعو ةعمنلا ةوخالا بكرف ٠ كلذ دعب نم هل لاله برضو ةدعج نبا

 اويكرو مهتدجن م عم 2000 لايك لاثم اوناكو٠ .مرساط لل

 ريغ يف مهس مهنم دحال عي ال اقلخ مهنم دشا محل ةملغ ةرشعب رشعب مهعم

 هموب برخلا نم لاله لسن دقو الاله اوعبت ىتح هتيامر نم هديري عضوم

 ٠ جهنم انو ضرالا يف يف دعبا دق نا ضو مهنما ميصأ ايلف“ ٠ هتلملو ةلك كلذ

 دحا ىلع دا حلالا ناكر مرا او ةلايللا كلت نم او<تا اللف ٠ هوعبتو

 لبتلا مهعمو نورشع مثو هوكصردا اللف دغلا دعب نم 0# مظعل

 نوكأ نا هللا مدشنا يلا ةدمج ينب اب : مهادان ةسرتلا» فويسلاو يسقلاو
 دق ينالملا نا نظو . كت نب اناو فولتقت ةرتب ةتبلط اسرغ الجر تلتق

 ذم هنا انقا ول هللاو :ذاعم لاتق ٠ هوذخاو هومتت نآىلإ تا 2 0 |

 مهطعب هناك مهعم وهف تباث نب ديزي تنب ةلوخ مهتم



 0222م

 لاله نمرأتلا ل

 م داع ماشا ديالا نب كاع موثئاكح نب دلا+ ركذ ايف وه

 ةيساععلا ةلودلا كردا دق 5 ةنلعأو ةنومالا ةودلا ءارعش

 نالج ينب نم مث ا ةبرض رعسالا نب لاله ناك

 لاله قة ةشاخ ةشخو شف امهنيب ناك 'يش يف يَ نب ديبع هل لاش

 هودعوأف ٠ يتب يل اوذخل نورت ام يل لعف دق حاص نا: لاّتف نالج يب

 دالب قأق ىّتح ٠ ءازج اذهل نوكب نا ىسع: لوقي وهو مثدنع نم جرخ» هدربزو

 يَ نب ديبع نا مث 55 نفرد قع ليوط نمز كلذل ىضف» ٠ هموق

 ناك انو الاله كذ اهمدق الف كلام ينب دالب نم عضوم وهو قولا مدق

 هانا ةدعح نب ذاعم : هَ ليقف الل لما 0 هقول هنبيو هش.

 بنط كاج ىلا باث فرط ير نب ديبع دّقعف ءالا نع ائاغ هدجوف

 1 راوتسا لجر: ليقف ا ا ل ناكو. (1) ذاعم تدب

 لباب لاله مودق قفاوف يقتسيل يَرَج نب ديبع حرخ مث. ةدعج نب ذاعم

 ام ركذ ير نبا ىلا لاله رظن ايلف ٠ مايالا يف اهمّدَتب اما ناكو هةؤرو موي

 هب ةبرضي ايش بلطف ةدعج نب ذاع هتراححساب ملعي مو هنبو ةنبب ناكص
 .ذبقو عرصف هسأر ىلع ةبرض هب هالعف ةيناسلا نم روحلا عزتناف ٌهدحي ملف
 ةدعج نب ذاعم راج رعسالا نب لاله لتق : لبقو

 أف هنع ونب مثو نيسمازرلا ةدعج ينب فرح لاله كلذ عع ايلف

 هب ريوتسملل هترب بنطب دوقعملا ىلع بجو كلذ تلعف اذا برعلا تناك (9)

 متمالظب هل بلطي ناو هريجي نا



 ريمح نبا ةبوت يك نيعابأ
 راق يآ فخ نموا ١
 ةنكذف تقهرا ايل نعيم

 رسب مل ةبوت نايتفلا ىتف تاك

 ادب اذا مادسلا ءاملا دري د

 مايو جابحا متل لعل
 اهدوقب دارطل درملاب لعيب ملو

 اطقلا اه راجي ةاموم ءارخصو

 اهحال نيحارسلاك اق نودوقب

 اهتيقس ودعلا ضرا تدب ايلف

 ابتوح بابن اوباغأ الد
 رباشم يردنالا ركسك

 اهعارو لاوط قانعاب 0

 هبر لتقف دنقلا هذ ار أ

 ةحر عورلا طقس ال ف ملك

 قدنلل بوت ارو |يثلا بوت اف

 لئاز») تمجا بور م ترا

 تج

 : اهما نم ةبوت يخا ةنبا اهماو .ريمح ما نع ةبوت يلرت اضيا تلاقو

 رثخلا لودللل ضيفك حجب
 ردحتلا ةريعلا 2 ءأع

 ورذتلا لثم 0 بالو

 روغتلا نم علطي مو دج:
 رونم يشاوحل يداب يف منحنا انس
 رصرص ابكت موي اًفيدس نافبل
 رسايف تاسسمتسالا نيب ةربسب

 رسمي نانلل لوه ىلع تعطق
 ريعتلا بك ارلا ريسو. مهارس
 ربغلا دازلا تابقب جاي

 رصصا ريغ هك عضبلا يظاخب

 رضع ددكلا ثاهم نينو ام اذا

 رونسو غباص ضيب لصالص

 ريظم ريغ نم دبعلا دج رهظيف

 راكم 8 يف تلاج ليث اذا

 رولا عسسل بوتاو
 ( ١١ ككمو كيدل فورعموتلذب

 جرخ يذلا ءاسنخلا ناويد يف ةلوقنم ريما نب ةبوثا ىلل يئارم (1)
 بيرق دهع نم انتعبطم نه 0
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 يللا قرااح م00 رسعشاف

 موست اهف حالسلا اهترَُخ لجبب الجر يرتشي نمالأ
 موتي ال جرعا لاتق فيكحو ليقع ون كلا

 لا تل اؤلا اتق“ اح تاكو هياكل" تك كولد

 موش يثمي اذا عرض ال» بويه عور ةماثج الو
 ليقع نب ىماع نب فوع ينبل اوعج ةبوت طهر ةجافخ نا مث ( لاق ١

 ونب تقرتفا مث.بعك نب ثرمل ينيب اوت ربخلل مهغلب ايف - ةبوت اولتق يذلا
 ؛ لئامق اضيا ةجافخ ونب مهل تعم اعجز تكوبج يتب كالذلا خل .ايلفع ٠ ةجافخ

 ٠اهولزتف ةريزاب اوقلح ليقع نب صاع نب فوعونب كلذ تأر ايلف ٠ ليقع
 ةندملا يلاو وهو مكمل نب ناورع ىلا اوراص ةعصعص نب ماع ينب نا مث

 لقعو ةبوت لقعف ٠ انتعامج قرفت نا هللا كدشنت :اولاَتف نايفس يلا نب ةيواعم
 0 2 (لاق53: ماع وح انني حدأق - لبالا قم ةئامت ترعلا لقاعم نيالا

 ٠ دحأ مهنم ةيلاعلاب "قب ملف ةريزملاب اوقحن ةبوت ةل#ق ماع نب فوع ون
 : 0 مهناكت ل اةعم نب ةداسعو ليقع نب ةورعو ليقع نب ةعسر ونب تماقاو

 :(ضباق ريعت ىلبل تلاد
 ايعاس ناكامب ىزحي ئرعالك 2 هعينصب اضباق ارش هللا ىزج
 اعاد كريبلو ا توت ةندري تافهرملاو [اضباق اعد

 : ةبوت' اخا هللا دبع رذعتو ضباقل تلاقو
 بيج بجي مل ذا ضياق امم ُهَلظ قفخم تولإو ًاضباق اعد
 يبيبح كاذ موي ىحت ءاش ولو هما نبا مث هللا ديبع ىماو

 2 27 32 نى 4*1 نسل اك م طرا
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 : لاتف يبالككا ةرارز نب زيزعلا دعب قلح ىتح ًامزبنم ضباق ليو

 تق: لات -ديرت نبإ: لاقق ةرارز هوبا هءاف هموق يف ىدانف. ةبوت لتق

 الاظ ليقع ونب ةتلتق دق نا ةبوت مدب بلطتأ كل اًدححم : طرط هوبا لاقق . ةبوت

 ىتلأف ٠ معنف 5"هدج انما - هوبا: لاق هلدآ جنح ينك: لاق ٠ اهيلع ايداع ايغاب اهل

 عجر أملف . ريم نب هللا دبع هاحلا لمحو ل ىتح قلطناو حالسلا

 نب هللا دبع لاقف ٠ كيخا نع تررف: هل اولاقو هومال هموق ىلا كلذ دعب

-10- 

 يريغ ديرب سدل ملل 0

 مولست: يتلذاع موتك
 ىَلُخ يكس اديور اهل تلقف

 اهدق يلا يملعت نأ

 ام اذا يرديال ءرملا ناو

 فرح تاجا ىلع يدعت دقو

 ثول تاذو رافتلا ةلخادم

 باج قوف اهتم لعرلا ناك
 قرب راقبلا ةجرب ةابط

 هيلع تطبه ذا كاذ انيبف
 بيرق لاش[
 هيلع ىرج بابرلا اذا ثلب

 اباج عشق لاقامهاذ ل

 لا نيد ذر داع 5+
 مورو طن هل ىنما رلو

 بانا امو 00
00 

 0 هلت ٌمالع ع
 0 ا بكك
 ندعو يعم تارال لع
 مير صلا ةلقعم دام تاذب

 هك ابعت ندا ثا
 عزه ةيهاو نزملا حولد

 ملف ةلانب اهقعبو

 الا سآلا ىلا ينص 1

 مويغ ةيحان لك نم تشن
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 ةعرد ةنع ىتلأو هيدرإب لظتساف هتليلو هموي ىرسا ةبوت ناك دقو
 تلبقاف٠ ماو هل ةثيب اضباق لعجو نم يرق دّورتت ءاصوتلل هسرف نع لو
 الجر رصبأف ضباق رظنف» د يل اوصال درا ا تا
 ,لجر ّصخت ا لاق ٠ تر ام: ةبوت لاق هذ 5 ةبوت ىلا لق بح

 ( لاق ٠> مانف هانيع ةتبلغف هناكم ىلا ضباق داعو.هل ثرتكي لد مانف»٠ ل

 راط مهار اف . هوشغ ىتح ضباق مهب رعشي ملف لال كللت ىلع موتلا لبقأف

 سرف ىلع درعا مالغ مدمن نم لوا ن اكو ٠ ةيوت ىلا موقلا لبقأو ٠ هسرف ىلع

 000 هالت مث 6١ )ةيور نب ديزي وهو يلرع

 ل فيلا نيل ناك ل. نانسو وهو ضهن ليث عقو ةبوت عمس ايف اتت
 لاو ءاصوخلل هسرفب ترص م ا فيسلا ىلع عردلا بصق

 اههجو مطا كلذ ار ل2 كار فلك كت توف امكري نا دارا اهلف

 تحن هيلع ردقي ملف فيسلا مق بلطف ٠اهنبو نيب موقلا لاحو ٠ تيبداف
 نب ديزي 0 هذخاف معرلا ىلا راطف»٠ لس عطتسي ملف عردلا

 هقنتعاو ء دد زب 5 هن دخيل وا ةنلتقمل هللا دهاع ديزي ناك دقو ةسور

 ةرون 2 غو يرق سارت قاتف تنسلاب هللا دنع هزيلتساو ادولف 1

 يبالكحلا باق فو هيلع ولي ملف ضباق اي: ضباب نالجرلا هروتعا يح
 دا فاد نبراس 4 ىرأت .هيخا نع ريمح نب هللا دبع بذو

 ىلع اثح مث 3 20 ةقيس عرش ضرالاب ٍِ ايلف . (5)تعلتخاذ ةتيكر باصاف

 نب فوع ونب فرصناو . هباصا امب موقلا رعشي ملو ٠ اومله : لومي لعجو هيئكر

 ةبون مع تنب هما تناكو )١(
 تاطسقإ 20



 هر

 اهذخاف بولط هل لاب مهل ءام ةدراو ليقع نب فوع ينب يخا نيمحلا نبا:

 ةبوت نا هربخاف كلالوم ةرقملا غدص تنتا اذا :ُهل هل لاقو اهيعار قيرط لغو

 هريخاف هالوم ىلع دعلا درو املذ ( لاق ٠ ةبوت 7 فرصنا مث .لبالا ذخا

 امان نيكل نمار مهند اودقاعتف ءاذه 0 لاقو فوع يف يف ىدان

 ينب يف تناك ةهّرهلا ينب نم معثخ ينب نم ةأرعا تضهنو ٠ هوعبتا مث
 . هربا اهورأف اهب ار هربا لورا : تلاقف مق دخزت تناححو فوع

 ٠ مهقبسف هوبلطف ٠ ٠ يلع ةناف هوبلطا : تلاتف ةتساقف هبارث نم 35

 تيس هان امو ابا هل ىزت ام ءاولاقو اموالك

 دالك وب عمان ميلا د ناك اذا ىتح ةروت جرخو («لاق ١

 اهل لاب ةضه نم ىغشب ناكح اذا ىتح هباخصا سدحو ةتراذن لعج

 لع ةييدرفلل نما نب ضاق شل لاب ل ةعاإ لج عي دا

 نب هللا دمع لاقفءانملعاف ءىش كل صختس نافذ رظنا : لاقف ةبضحلا سأر
 هبشا موي تن ام هللاوف هللا كوذا رئاح كنا ةبوت ا :ريمملا نب اسوسج

 نا حئاف.هنم ايف مهاننتا يتلا مهتعاس يف مهانكردا موي فوع ينب تارعسب
 ونب عجريو ( لاق )١انل رظني ةثير تلعج دقف ينعد : لاق. ةاحن كب ناذص . ٠١

 له الق  ينغ نم اجد نوف ةيوت ثا وده م نيح ليقع نب فوع
 ٠تبذك : اولاق ٠ هللاو ال : لاق ٠ لبا رثا وا لضخ رئا كئيجم يف تسسحا
 اك دهر تار كتل! دج مل يفاذ يفوبرضت ال موق اي :لاقف هوبرضو

 مهنم الاجر اوثعبف ٠ . وه ام يردا امو ةسضحلا كتتاه يف اصوخت النا اذكو

 الف موقلا ىلع فرشاف . ةبضحلا يف امرظنيل ةبيود نب ديزي هل لاقي

 اوذاج ىتح هباخصال هبوثب ىولأ مهار
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 مدرع الا مه امو لعافب انا ام: ةبوت لاق هنا مثدعبا : : اولاقف ٠ نوعنتع الو

 يل يأ معاند مع لضا امم مهل عضأف ةيدارلا ؛يحنن نكلو

 ىتح ةبوت ماقاف٠ 0 ل ىقح مهلك 5 ال ريطلاو عابسلا نم

 يف لعجو ءامدلا مهنع لسغو ءاملا نم مثئاقسف لالا لبق ةبوارلا ةتتا

 لييللا نم قرط تح ىذه, مح 0 ا
 مكموق نم اطهر انكرت دق انا: لاّتف يليقعلا يدع يلا نب ريوع نب ةيراس

 اتم ن ناكح نمو هووادف ئ ناك نف مهركرداف رب نورق نم تارع هل

 ني روث تام دقو مهلتحاف موقلا ةيراس 2 ٠ هموقب قحش فرصنا مث ٠ هونفداف

 اهتاخ يوت لزي ملف ٠ هريغ تمي لو ناعمس يببا

 3 2 رشلاو ىغسلا ريثك ايمار لوتتتملا روث نب ليلسلا ناكو

 وحن ف بكحرف يمل ينب ةنق اهل لاقي فرشلا نانق نم ةنّنب مهو ةبوت
 اوطاحاف٠ لب يف هتوخا نم لحرو ةبوت ىقرتف ٠ هقرط ىت> اسراف نيثالث

 . نل مكيا :اولاتق.اوبيجأف نوغبت نم اذه : لبجمل يف وهو مهادانف  تويبلاب
 ًاسارفا اوذخأف ٠ ا ما م وعمطتمت

 ةيواعم نب نزح نب بلق ىلع رف متازغ ةبوت نا مث. اوفرصناو هتوخالو هل
 نم نايصلا ديرا : لاق «ديرت نيإ ةبوت اب :لاقف. ةسفن نطس ةجافخ نبا

 ملقا ال: لاق .الامهف كواتاق موقلا ناف لعفت ال :لاق ٠ ليقع نب فوع ينب

 : لوقيو زجتريو رطخي هب رماف هسرف نطب برض مث. تشع ام
 طاشمالا للخ نم مهب وجيب طاعم مهل لبق اذا وجيب

 ةالعاو ل ولا ةدشارلا رح هل هل لاقي ن ناكبم لل ىهتنا ىتح

 ةريبه لبا هملع تو ةرجاهماب ناك اذا ىتح هباححاو هبف لظتساف . رشتنم
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 « يقود اتيسما نا ايككزونأس يفاذ يلاكردت نا اكلم ىنخ نآف كل
 ل لاقي املع زواج زاهنلا فصتلا اذا يح عرشم موتلا ما فلا جخو
 تا نورق بنج ىلا تارتت نورث له: هباححال لاقتف طناغلا يف ميفآ

 :لئاق لاقف اورظنف. لظ ه هءارو يلف هوزوا2 مل موقلا ليقم كلذ نا

 ةيرتلا نبا كلذ: : ةيوت لاق هديصل هدو ةناك_ هل اًريعب دوم الجر ير

 (لاق >١انب نورذن الف موقلا نود ةلتخي هل نف. ىر نم يرا نِم كلذو

 كل نيام ناو كنوجتال هدم اقع لإد كل 1 هللا دع لاقق

 ٠ ضرالا نم ضمن يف هسرف قيرط غل ٠ لمفاف هباعصا نيبو ُهننب لوحت
 نم سأن ةيرتبلل ونبو ( لاق ٠٠ ةيرتمإل نبا هامرف هيلع لمخ ةنم اند مث
 دبع قاس مهسلا لتخاو ةبوت يمحا هللا دبع سرف اورقعف ٠ ليقع ينب يف جذم
 . ةقرفتم تناكو مهاكر اوعمف ٠ مهرذناف هباخصا ىلا ىتح لجرلا زاحتاف ٠ هلل
 تارعملا اواعجو مهلار اوقص كلذ اوأر الذ ةعم نمو ةبوت مهيشغو ( لاق ١

 ال موقلا ىتداف. ةبوت مهيلا فحزو ٠ مهقردو مهحالس اوذخاو مهروحن يف
 هللا دبع هوخا هل سرتب ا 0-2 كيش مهتما ١

 نا ىسع سزتلا عفري ام اريك اًروث تيأر يفاف يل سرقت ال يخاأاإ: لاق

 ةملح ىلع ةبوت امرت لم ل -ةيسر يرن را

 قح حالسلا مهيف اوعضوف هباحصاو ةبوت مهيشغف موقلا ءاجو .هعرصف هيدث

 ل لاق اروث نا مث رفذ ةعيس مهو 5-2

 نراك نذغأ دتخ انه ملا :ةبوت باعصا لاق. هعزتدل هانعظو ام: ةبوت لاق
 نوعنمي ال نييذلا موقلا ءالرهب فيك : ةبوت لاق ٠ اشطع انتم دقف انتيوار ىقلنو

00 
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 نومصتتخ مثو فوع ينبو ةجافخ ينب دهش ةبوت نا مث. ءالل ليقع نب فوع

 نب ناورم ناكو ( لاق ١) مهروما ضعب يف يليقعلا فرطم نب ماهم دنع

 ىلع ُهلمعتساف نايفس يلا نب ةيواعم ةقالخ يف ةنيدملا ىلع اريما رنئموي جملا

 نب ىصاع نب بعك نب ناعجس يببا نب روث بوف ( لاق ١ - صاع ينب تاقدص

 ٠ ةضيبلاو مدل ىلعو ذرجي ةبرضف ريمحلا نب ةبوت ىلع ليقع نب فوع
 يدي نيب دعقأف ناعمس يلا نب روثب مامه مصاف: .ةبوت هجو ةضيبلا فنا حرث

 0 د ا مالا ادع ناك اه ةزوت هل "لاه وع ا كاتشب دق لاق يت

 نب صاع نب نوج تند ةنابوص مامم أو ٠ كريغ دنع يلع رتل ناكج

 ادككف © ةيم صتقي مو فرصتناف ٠ كلذل ةبوت ةمهتاف ٠ ليقع نب فوع

 ريثك ديغ
 ءام يلا هطهر نم رفن يف جرخ ناععس يببا نب روث نا هغلب ةبوث ناو

 .(ثيلثتب) ريرج هل لاقي عضومب مهلءام نوديري ءابوق هل لاقي هموق هايم نم

 ىتح ثحيو هنع لأسف ٠ هاا نم سان يف ةبوت ةعتاف ٠ ةالف امهنييو (لاق١
 يبا نب ريمع نب ةيراس هل لات ليقع نب صاع ىنب نم لجر دنع ُهنا هل رك ذ
 قتح ةسيللا ةيراس دنع مهترظنال هلل :ةبوت لاتق ةيوتل ًانيدص ناكو يدع

 ةليللا 5 ةيراس مهل لام نوح نيح اوجرْ# نا اوداراف ٠ هنع اوجرجي

 ارد رقت لق( لاق»» ميَلط نع ماني ال ةناف ةليللا مكيلع ةبوت نمآ ال يلاف

 ليللا بهذ املف . بوت ا حاص فشق نيلجر ةبوت ل دمقاو .ةالفلا يف ليلل

 مل مهنا ملف يفاو اشش اعنص ام نيلجر ىلا تررتغا دل : لاقو ةبوت عزف
 ىلا ثعبف ٠ اوجرخ دق موقلا رئاب وه اذاف مثراثآ صنق ”ةاف ٠ دالنلا هذهب ارخص

 اعبتا مث ا الا نس هارقوأف لمتلل انع [ئبود لاق“ هانآَف هيحاص



 مسن

 000 و ٠ اق يدل نكست ل

 هب قثأ
 ديبع ةأرعا ةكم مدق دقو نميلا لهأ نم لجر عمو : يعيصالا لاق 0

 ةاطرا ني رسب امهلتق نيذللا اهينبا بدنت سلطملا دمع نب سابعلا نبب هللا

 ةقدصلا اع تو نيتردلاك امه نينللا يباب لع نما.

 ىلا امهب جرخت هينبا لتقل لاتحا مث.هب قثو ىتح رسبب لصتاو اهل قرف
 : لاقو برهو امهلتقف ساطوا يداو .

 سائلا :ىلغن ثباغ الو راهنلا سمش 22 تعلط ام ةاطرا ىنب رسب زسيأب
 ساقلا قوسالا ماممو ىدهلا نيع مه نيذلا نيس نم ريخ

 سانلا يف تلكتا نم ُدشنتو يكت ةوم يلفط ىلا تدرا اذام
 ساطوا موي يتانق كبيحاص نم تقرش دف اًملظ امتتق امأ
 اع نبا: قاذ دا نيبصلا مآ : تيرخاك الكت اماكن دال

 ١ ريمللا نب ةبوت لتقم

 يبَأ نع ةزاجا ديرد نب نسل نب دمحم ةبوت لتقم يف سسلاب ربخا

 روت لتتم جاه يذلا ناك: ةديبعوبا لاق ٠5 لديبع يبا نع يلاتسحلا متاح

 نب سماع ىنب نيبو ةنبب ناك هنا ةجافخ نب بعكس نب مزح نب ريمه نبا
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 07 الو الفلق انما اهلا نم: لوق لإ الا يتستالو لمت ال“
 :تايبالا هذبم اهنبا سانلا دشنت مساوملا يف فوطت

 امه نيالا 1 سحأ نم ا
 ا نيذللا يباب سحأ نم اي

 امم نيذللا يباب سحأ نم اب

 اومتذ امتقّدص امو اًرسب تنبت
 ةفهرع ينبا يدو ىلع ىنأ
 هتمورا 3 لاي تيقل تح

 لا ع نعت نيردلاك

 فهدزم مويلا يباتف يباقد يعح
 فطتخم مويلا ينحف ماظعملا ع
 اوفرتقا يذلا كذالا نمو محلوق نم
 فرتقي كالا كاذكو ةذوكشم

 فرش مهوق يف مهل فونالا مث
 هنيتملا نح اش نيل اننإلاف

 ةهلوم ىّرح ةهللاو لد نم
 ال وع دي ىلا ودعا اذه

 ع 10
 فاسلا ادغ ذا ًالض نيّص ىلع

 نيبيصلا رسب لتق مالسلا هيلع ب هطلاط يأ نب يلع غلب انو « اولاق ١

 الو هند هيلسا مهللا : لاك هنا علا رج ىلع اعدو اديدش اًعْرِح كلذل 4

 يذهب ناك ءهلّمع دقفو كلذ هباصاف ٠ هلقع ةملست ققح ايندلا م ا

 الف وم قز هيدب نيب لعجيو بشخ نم فيسب قويِف ةبلطيو فيسلاب م 2 مع 0 .٠

 ار و ةعاممطلل تناك الو. هللا ةنعل تام مث ملي يحفر لا
 هل لاّتف ٠ ةاطرا نب رسب ةدنعو سايعلا نب هللا ديبع هيلع لخد ةيواعم ىلع

 لابقف .امهلتاق انا معن: :رسب لأق ٠ . جيلا اهيا نيسيصلا لتاق تنأ: هللا ديبع

 0 لاف. كد ينتننأ تناك ضرالا نإ ع هنا امل هللا دمبع

 كاه : رسب هل لاتف٠ فب الاد هللا ديبع لاف“ ىدنع آلا كتتبنآ دف

 المل لاق 0 ع 001 هلوانتمل فسنلا لا هللا كيمع وع الف ٠ ىفسس

 دق ماه ينب نم لجر كاذو كلقع بهذو تربك دق [يش هللا كازخأ
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 ' [شيج هيلا مد سماع نم لجرب هجوتو أ ًاشدج ةعم ثعبو يح رذئموي
 يف اوريسي نا مثرماو .رخآ شدج يف يرهفلا سبق نب كاحلا هجوو .رخآ

 مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع ةعيش نم هودجو نم لك اولتقيف داللا

 نع مهيديا اونكح الو هباحتصا اواتقيو هلامعا رئاس ىلع اوريغب ناو هباعصأو

 ام لتقف ةندلا ىلا ىعتتنا ىتح ههجو ىلع كلذل رسب رف٠ ناسصلاو ءاسنلا
 ىلا ىذمو ارود اهب مدهو اوه لهأو مالسلا هيلع يلع باكا نم سان

 ٠ هباحصا نم اهب نم لتقف ةارسلا ىلا مث ٠ بل يأ لآ نم اره لك هيا

 ينب دامصا نم اناكد هنباو يثراكل نادملا دبع نب هللا دبع لتقف نارحل ىلاو
 سابملا نب هللا ديبع اهيطعو نيلا أ مث. مالسلا هيلع يلع لماع سابع
 ملف رسب ربخ ُةغلب ا بره لب لبقو ٠ امئاغ ناكو بلاط يببا نب "يلع لماع
 هدس اسمهجيذو هللا ةنعل رسب اههذخاف نيسص هل نينبا دجوو ءرسبب ةَفدَأَصإ

 نم رئاس كلذ لثم لمفو ٠ ةيواعم ىلل اًمجار ًافكلأ مث ٠ ةعم تناك ةيد
 الاجر لتقو يركبلا نآسح نبا لتقف رابنالا ىلا يرماعلا دصتق ٠ هب ثمب
 ةعيشلا نم ءاسنو

 مالسلا هيلع "يلع ىلا هرب ىعتناو اعجار ًرك ةاطرا نب رسب نا مث
 ةمادق نب ةثراح حّرسف سامعلا نب هللا ديبع ينبا متقو نمحرلا دبع لتق هنا

 ةنيدملا ىلا لصو ايلف .اعرسم جرخ ٠ ريسلا دي نا هرماو هبلط يف يدعسلا

 هللا يضر نسل ةنعو مالسلا ه هيلع بلاط 5 نب يلع لتق هي هيلا ىهتناو

 ٠ اوعنتماف ٠ 0 ةعببلا ىلا ةنيدملا لهأ اعدو جوبعلا يف بكر هنء ىلاعت

 مالسلا هيلع نسال اوعباب ةنيدملا لها ىأر ايلف . نعباش تاو

 تناك اهينبا ىلع هلو ظراق تنب يكح ما باصاف . ةفوككا ىلل امجار دك
 دج اركز
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 0 ىلع قلتسم وه اذاف٠ هيلع تلخدو ةتعفرف هطاطسف رخّوم تأ

 1 1 1 لع تاق ءريبزلا نبا ا يلع كلخدأ يذلا ام: : لاقو عزف

 حبرحاف ٠ اهتوف تدشخو هيف ةصرفلا توجرف اودع نم ةروع تار يلا روقنذ

 جرخ مث. يرمعل ةروع: : لاك هد ةعرغات ٠ يم امو : لاق للا 0 بدناف

 ترتخاف ٠ َّودع ىلا ريبزاا نبا عم اوبدتن سانلا ا: لاقت ام

 01 ١ < ةكجاس قاذ:ئرهلم نع اور رضاف لما قا: تلقو امرا نيملث
 ىنع اوي ذف اولمحو هيف وه يذلا هجولا يف: تلم ٠ ىلاست هللا 00

 ال ال ام هلاونأ هدضا تدضف :ةحقستو ةيلاع ضرانىلا مم

 حالسلا رثا نم : ار حل هلال ا تك ا تال

 َتَعَّتاو هيلع ىسفنب تيمرو طقسف ةتنعطف ةكرداف ٠ ابراه ةنوذرب ىنثف

 يف 2 تفر مث. ٠ هماع تو أمهادحا دب تعطقف فسلا نع هاتيراج

 0 اك مرا اوريكو قيحأن يف نوملسملا لو . باكا لاجو ٠ ىحر

 000 | للاب ىحأ. دحارام دعتسا ني هللا تتسع ىل لاق و
 نامع ىلا ينثعبف

 سايعلا نب هّللا ديبع يبا لتقم ربخ

 قربا كه | اننالح : لاق سالطلا دمحا نب دو كلذ يف سيسلاب اتش

 دحا ةاطرا. نب رسب ىلا ثعب نامنس يبا نب ةيواعم نا: لاق زارخلل ثرملا

 هنع هللا يضر بلاط يبا نب ىلعو .نيمكسملل مكحت دعب يول نب سماع ينب

7 3 
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 ىلع رييزلا نبا مدقو .« ١ ١ اهب بَّوذ وبا تام رصم اومدق املف٠ بَّدذ

 لوق يو ةنس نيرشعو تس نبا رييزلا نبا لوق يث نئمو وهو ناثع#

 دنع لاق : لوقب يبا مرح لاق ةنس نيرشعو م نبا يدقاولا

 نيرشع يف ةجرفا كلم وهو ةيقيرفا بحاص ريجرج انب طاحأ : ريب زلا نب هللا
 يف اوفلتخاو مثرما نيملسملاب قاضف.اًقلا نيرشع يف نحنو فلا ةئامو اَقلا

 نب هللا دبع اق ركبفيو واخي ةطاطسم دعس نيدقإ دبع لل يأرلا

 ع نوذرب ىلع همر مهفاصم ىلع سانلاو الجرج نم ةروع ترف : ريبزلا

 يرن نكتلا نم هنألا ل: 42: ناتزاج ةعم مهنم انطتنما ناك 0

 :لاقف ٠ همجاح نم هيلع نذالا تسلطف هللا دع طاطسف تنغ . سيواوطلا
 تردف ( لاق ١ ١ةنع سانلا كسما نا يفرمأ دق ناو مكصيأش يف هلا

 مورلا ضرا ازغف بيوذوبا جرح : : لاق يلذهلا ثرحلا نب هللا دبع تدخل 0117

 :. اني هيلع افلعن نا هتح) نيآو هبا داراث < توملا هذها اولَْم ايلف نيملسملا عم

 ( يد لعل وتقم هنا ملعيلو امكدحا هيلغ فلختل : لاقو ةقاسلا يححاص ايهعنف

 . سانلا عم نبا ىضمو . هيلع فلذتف . ل حب حا اعرتذا : بّوذ وبا

 فردا كلذ رفخا دبع ابا ان : :تيّوذ وبا ىل لاق: لاق ثدحم دع وا
 نال ىح عرتسال 0 تيل عل

 نوصخلا ىلع قلآو كحمرب فرملا يلع لثاو يريفح يف ينلعجا مث ينذكو و ينلسغاف

 (لاق). ةماهج امناك تدشم اذا قفالا يف اهارت ةيشر محل ناف سانلا عبتا مث رجشلاو

 : هسفنب دوجي وهو لاقو ٠ شحلا رثال دنها مل ٌهتعن الولو انش لاق ام أطخا اف

 ننال او طرا :ىراقإو < كالا عفر دييع ابا

 بابصنا هكراح يف سمحأ بان لمح ىلحر دنعو
 دلب يف رثالا اودعب | مالسالا لهأ نا لاقي ناكف . سانلا تقلل يح تدضع مث

 نيملسملا نم دحال ا رق بّوذ ىلا ريق ءارو ناك مو رل)

 0000 ذا
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 ل لإ 0 د 501

 ا(مسعبو 00

 0001 تلئانت ىلإ نلح نا: نقلك يفا ءاتوس او: لاتق - ةنع اونتضف فارشالا
 |” ل0 2 لاق انهه كسلحت ام نادع انأ 2 لاتقادعاق هدجوف اًمار ركتف

 ٠ ١ كنع نم 6و: لاق ٠ اهلا نوعبس : لاق ٠ كيلع 5 لاق ٠ يننومزاي ءالوه
 : هش لاقف٠ . عجأ كند 000 اق افلا: نوهزا : لاق

 / بصنت مو نعت ل تنش ول

 يذلا داوملا انساب( تع

 0 هل كلا 38 نم

 تر دا اذا سانلا معطملا

 4 موي ةطخل لصافلاو

 متاح يلا بابساب تشع
 _متاملاب لاومالا ميال
 رمداع و هاداع ل نا

 ممراعلا نموا 2 اهواكت

 00 ةبركلا دنع لمالإ

 دعأت ًانح ةترواج

 0 رثدع نم 1

 مراص قور ص نسبا 116 رد لك فول [ةنفتا

 ريزلا نب بعصم مايا يف نوعاطلا يف غ غرفم نبا تامو
- 

 _ماللاك دماخل امو ينأ

 اظن نمز امو ةهتزخا

 ريجرج لتعم

 3 حرس يلأ نب دعس نب هللا دنع دنج يف جر يلذهلا بّوذوبأ ناك

 ١ نمز يف ةجئرفا ايزاغ نيرشعو تس ةنس ةيقيرفا ىلا يول نب ىماع ينب دحا
 ١" ديزل نب هللا دبع ثمب اهالاو امو ةيتيرفا دعس نب هللا دبع م ايف نثع

 وأ هيف اًرفن ةسعم كسب نافع نب. .نائع ىلا اًريشن  هدنحن يف ناكو



 (اومس

 تقاطا نمل ةروس اماذا ملحو

 ةعدص يع لكي هلا ل
 وانو 2 هيلا يلاعد

 مداوج يف ةعمج الا نبا ملف
 العلاب هللا ةناز يلاعد نا ىلا

 رغرغم نبااب تئش اماذا لاقو

 0 هللا دنس هل تلقف

 ةضايحت دروذا يدزو تدمأو

 ةلحَأو قارعلا وجري ال مين
23 0 2 3 .2 

 هذدقر انه هللا كدسبع ناو

 رغافتملا حدافلا دنع موقلا امح

 مساوملا لها نابكرلا امثدحي

 _مجاعالا ةادع .هارسم نود نمو

 مآ ةَسبلا نم الح نيمويو
 ممداوقلا مص نم يثير تنناف

 ملاح ثاغضاكت سيل ةدوع دعف
 _مثاح ريغ كنج ام اذا دوعأ

 مراكححالل ةزم كلك

 محالظعلا 0 وا عفنل هاوس كا

 ضاغ ريغ مدفر ىلععاو ع

 اوتلطنا : مه 100 هؤامرغ غرفم نب ديزي مزا : لاق يذلا ا

 اوضقنف يلوريف هدنع نم فا ارشالا جرخي نا ىسع ريمالا باب ىلع سان
 ماو رمعم نب هللا ديبع نب رم اما جرخ نم لّوا ن اكف. هب اوقلطناف ٠ ىنع

 ءالوه نامرغ: لاق: يح كرما ام ناثع ال: لاق 3 1 0

 ةرشع اهنم يلع: ل وه 0: لا يلع مهل نيدب ينومزل

 له: لايف“ همحاص ل ىلع رخآلا جرخ مث. مثرد 8

 فال ةرشع نم: اولاق . عن اف لاق ٠ نالف معن: : اولاق ٠ يليق دحا جرح

 نتي نم مهنف نوجرخي 00 لعج مث ( لاق ٠٠ اهلثم يلف : لاق ٠ مثرد

 هنا ديعالمأ ناك“ اعلا نيعبرا ١ اون ىتح كلذ نم رثكحأ ىلا فلآلا

 جرخي هر ملف ءاًردامم جرخل . سمشلا تبرغ ىتح جرخي ملف . ةركب يلأ نبا
 هب ّيص دقو اموزام غرفم نباب تررم كنا: هل ليقف .ةنب غلبي داك ىتح
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 مدخو شرفو لزنعب هل ىماو ثيدحلاب ةلغشف . هيلع لخدف يسم ناتسحس

 لزتملا ىلا ةفرص مث. هب هل مآ ام هل متتسا دق هنا ملع ىتح هلواطب لعجو

 دق كنا غرفم نبا اه: هل لاقف يناثلا مويلا يق هب امد ممم هل ءيغ دق يذلا

 كند كنع يضقال يلا كاك لمالا كك عستاو ةدسعب ٌةَفْس لا 0

 اال د ءانعلاب ىل نق ناب متاح وبأ : تاقو سانلا نع كينغالو

 هللاو امأ : هللا دببع ل ٠ يسفن يف ناك ام ريمالا 0 تطأ ام هللاو

 مرد علا ةناع 07 ءكتلَص 0 د تل نعنالو األ

 7 فاالا ةئالا ىوس هدلب ىلا قفني اب هل ىمأو ةسبجن ةئامو ةفيصو ةئامو

 فخب مت ل رفسلا مخ نم نا: : هل لاقو هم وم تل

 ةبرق ىلا هللا كنبع ةعشو لكرا مث« مايا ة ةعبس هدنع ةماقم ناكو ٠ رفاح الو

 نا عدوملا يبني هنا غرفم نبإ اي:ةل لاق مث قلاز اهل لاقي صارف عبرأ ىلع
 نسحو لمالا ىلع قباف تفرع دق نم انأ» تكسي نا ملكتملاو فرصني
 راسو (« لاق ٠١ مالسلاو دعف دوعت نا كل ادب اذاو يف كئاجرو يب كنظ
 0 لزتف زءرمأر لأ ىتح غّرفم نبا

 0 لب مل“ تبرعلا ن نايتف نم هل اوناك ء امدن اعدو زاوهالاب ماقا مث

 مآشلاو ةفوككاو ةرصبلا ل ام نما دو دضق حام ةقاتشاو «انآ.ْالا نغم الو

 ١ كو ةركج ىأ نيهلا دبع .نع ةولأسي موّقلا لعجو٠ مثاطعأت

 ا هدوحو هقالخأو

 . مراكك ا فلح هللا ديبع تاقف ىدنلا نع قارعلا لها 0

 تاك نوكي نا دره كايفيحو ا( ةلفو ناهيسس ل1 لاح
 مهاردلا لذبو ماغرض ةدشب الانف تامركحلا لائيل 3



 ك1 كرش

 "ئحداف انالملا نم هيلع ترج

 هلحاملا خامسا ىلا فاضلا ونبو

 ةحئناسلا ءابللا انربت كاذبو هراحمل مالو مان تدعج
 ةةجياتلا بالككا يف دايز ونيف اهاسحا تلصاص ا اذاف

 هلتق بازلا موب دايز نب هللا سمع لكك ل: لاق فيس نع بيعش كد

 هيتبحا لع نمح ركشالا نب مهرب نا لاقيو . ديبع يلا نب. راتخلا باو

 الاجر تب رض يا : لاقف هبا أ ىلا ءاجو ةلتتف هلل ديبع يتلف اومزهناف

 نيا 2و كتاسلا هنم حافو هالجر 5 ا ١ تقرشف نيفصن ةتددقف

 . ركصذ اك هودجوف هيلع اوشتفو هيلا اود هعضوم ىلا مهل ًاموأو ٠ ةناجرم
 : هوي غرفم نبا لاقف دايز نبا وه اذاو

 ٍبازاب هللا ليتق اًدبع شاعو

 باد ركل تا هب 0

 ةنوعام ةقفص لّكلا قفص

 را ءاوطب ا

 هتمذب زاتخ شاع يذلا كَ

 ففرط الو لضا ال ديعلل ديل
 ةينعاط نور ماذا اكلك ١
 مهتبقل ذا رات عوج د
 ةعدتق كلم نع تحاز كن

 ةحلان كتحان الو سيح قش

 ام نوسطعت اًهنا هللا كرترال

 0 دازث 0
 باساب موك لبا تددم الو

 ٍبايغريغ اًذوهش ديبعلا ينب
 يباككا ندوكك ا نباو ةثبخا نبال

 ىلإ نشك با يأ نب هلل ديبع نا ةناوع نع مكسيملا نب دمحم ثادح

 نإ كابل يب قحلاف ناتسح“ ىلا تهجوت دق يللا : غرفم نب ديزي

 مدق ىتح جرخو غرفم نبا رهف . كيأر ذي الو مدنتالا نأ“ يلع تمدق



00059 

 :اهيف لوقي ةيوط هل ةديصق نم اذهو ادابعو هللا ديبع وشن لاقو
 سؤوب مابا نم تيقال امو

 وو رع 1 ا د

 بحاصي نمو نيحثلا موي: ىوس

 يحالس ول .ةكم برب تفلح

 كاظم كار كل
 انيلع يرزت انباسحا يفأ
 اديعس يكصرت ىلع يفسا اف

 رجالع ينب دبع ربولا ايانث
 دج 5 0 ام اذا

 ريما .نم كّؤامس تَلِب الف

 برح فلج فلاحت ذا رث ملأ
 )0 )ىوآ نباحاص نات وَعتدكو

 رديعب نم كفيس تحض مديد
 برج نب ةبواعم ىدوا اذا

 يءرذ هب قيضي سا الو

 يءاسلا يف للضماب كا د

 معاذتلا نع ضغب سانلا مائل
 يعاتم ينعزانت ذا ينكح

 -عادصلا عجو انؤاود 0

 رعاركلا ةدئاز تاو تاه

 يكانتاو ةيوط نب قيساو

 عاقب ةرقرف معن ديبع

 عادولا ريخ املها عدوو

 رعايلل بكرلا س رعم سْنبف
 رعاتملا طقس نم تودغ كيلع

 _عامسلا توص نم تام كلثمد

 _عايضلل كرما لكو تعضا

 .عاصتا كبلق بش رش
 :دابز نبا وحي غرفم نبال دسعوبا دشناو

 اهضيضقو اهّضق اشيرق غلب
 مهترواس ةبحجب تنلتبا يلا

 ه«حجارلا مولطلو ةحامسلا لها

 هجبار يل نكت ل يرمعل دب
 ىو اكل تحابق . هكسع ف اًعان ةليل تاذ هبو رح يف دابع نك (0

 غرفم نبا كلذب هرّيف .يفيس اوحتنا : لاقف شهدو ُهسرف

 بكرف ودعلا نم ةسك اهنظو دابع عزف .
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 و ارض ل

 كرما نم ليسهل ربصلاب قحأو
 ىدنلاو ةحامسلا ىلع نيددملا دعج

 مد نم كدنع هللا ديبع 53

 مهير ترفل سارق

 ًاناه ةورع نباو انسخ كل

 : ٍه ركذي ايضيا لاو

 همأ 0 فوبسلاو ل و

 ةيس ينوك ربصلا كيلع لاقو
 ىترعا اذاع ًدنه تفته دقو

 اهتاطزع اقر درج يدصقا لاقف
 ابهندد حلاسلاو ايت فاخأ
 اههجو لسغب نيعلا ءامو ىلدو

 برهم كل ال كلاقك تهد اع

 ةريدرج تزوج لَه ميرك نم ف

 قرح تماق ءارهز ةرح نمو
 امئاف ديبعلا نب ديبع اريصف

 رشاعمكنم قاذدق يذلاك ْقْذو
 ةمصو تظفح وا ارح تنك لف

 أاءمطم كل ىرت ال ىت> تلتاقو

 يننا كلا دعلا مال تلاقو

 ةايق ار بلق ىلأ نكلو

 عاملا ريصق ةلماا ذك

 عانم شحاف ةبيرضلا نعو
 م

 عاج لوط دعب نم مهتقرف
 عابرملا سراف لبقع يبو

 بره وهو هلا اهاّلوذ ةجعد

 برقا كلذف قوم وا تنك اك
 فهذا نبأ ىلا ينثدحو يل نبأ

 ع مهنع نا اذ ركحيو
 لَ يلع كاتم نارينو

 بق سانلا رهدلاو نكيجلا 1

 تك +امدلاو موف يأ كا

 0 يذاع 0 هيلع

 ىف -ذ وا الشق يىححت

 بريل .دمتسملا, رومالا يام
 ليت نانا تناذا حجبت

 ري ”دنهو ردنه ىلع تفطع

 اوب نش نيذلا موقلا يف كفسب

 لي دم ردا ءاناحألا 0

 يرضي ناسيم لا يف مك قرعو
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 معلا نم : لاق ٠ اهيا نم: لاق ٠ قارعلا نم : لاق ٠ تلبقا ني نم : لاف

 اك فرت لاق هلاخ لع : لاق ناقزسلا لع افلا“ ا

 برضف ٠ تدهع ام نسحا ىلع: لاق. تلعف ام: لاق٠ 0 : لاق - قتعأ تنب

 ديبع أ مث * داس دي الو هلها ملعب م زاوهالا ىلأ ىتح راسو ةنوذرب

 ىلا هل بتكو نا ا ُّ ا كامذلا هل ًاسو ٠ هيلا رذتعاو دايز نب هللا

 نبأ بلع ىح نامركب ماقأف عبرخو ٠ هلصوو هل تكتف :روعالا ني كا

 هلتق ىلع اوعمجأ دق ةرصبلا لها ناكو دايز نبا برهو قارعلا ىلع رييزلا
 ءدايز يف ءاج داغو ةرصبلا ىلا غّرفم نبا داعق اراه ةرضنلا نع عجرخ

 : هلوقب ةما ةكرتو هللا ديبع بره ركذي لاتف
 .عاد كفتجي اعد: جانحلا موي 2. سراف لَّوا تك اله ديبعأ

 .عازفالا ةيل كل ينتيل اب اهشونت حامرلاو كما تملسأ
 عايض رادب ةدقرت دبع منام كسفنل امم ثيغتست ذا

 يءانق نعتت ال نأ تو اهدشب دم ذا م
 امنأك جيا ي نم تدين
 ادعلا ىرأ تلق 0

 ام .قفننا ي يغتا كيت يجلاذ

 21 هير دم ف 07

 اردمم سمي ةادغريبزلا نبل

 عاقلا نطبب لنجم ءادبر
 :عايشالا دعوم فلخاو اورثك

 يعادو مالسلاو تب ةقاط يل

 عاجلا لزأملا يف ةتاتفو

 اب ها نيد رم
 عافيب ةترثا دامحلا لثم
 عاج ريغ باقلاو همالكب
 .عاقد مري لكح هاب ىلوأ
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 زع هللا 5 ةاضرع ىلع دايز ينبا ةأاضرم رئت الو لجرلا فصناو مهنتعأف

 00 مترك ابب ينبا دلاخ ةباصأ ول هللاو الهاو مب ابحرع : :ديزي لاف ٠ لجو

 ا سام مك ضل تاو ليك سل

 درو مراد ءاشب ديزي بتلكو. موقلا ىل | فرسأ يحاص نكلو ٠ مولظلا

 نإ الو :لاقو»+ هنيلع دايز, ىب نم دحأل :ةرعا الوادلسس هلا
 الجر ديزي حّرفمد داع نم ةتدتال كلما يف اًذاشف ىزج ام نه درلا

 نإو كسفن كسفن : دايز نب داع ىلا ةعم يّكو مازخ هل لاب ريمح نم

 كيخال الو كل ناطاس الو .هب هللاو كدبقاف ةرعش غرفم نبا نم طقست

 رضحبب سالا نم اًراهج ةعزتنا ىتح ماك ها. هيلع يريغ دحال الو
 رتخا نينمؤملا ريما اب :هل لاق ديزي ىلع لخد ايلف « اولاق ٠١ ةجرخأو سانلا

 نبا نم يلديقت نا اما ١ جرف يل اهاكح يف لاصخ ثالث نم ةةصخ ىنم

 : ديزي 4 لاقق - ىقنع برضتق ينمدتت نا اماو نيو ينيب يلخت نا ماو
 كدنقال تنكح (ف دابز نبا نم دوقلا امأ . هنتريخو ةترتخا أم هللا 3

 كنب ةيلققلا امو ٠ نم يضربو ةضرع تقث ةتمللظ كليلع لك ل0

 ٠ مهضارعا عطقت يلها نيبو كنب يلخال تنك ام ةمازك الو الف ةشبو

 ٠ كلذ قبل نا ريغ نم ملسم قنع برضال ت تنكاف كس
 اوتاك مهناف كتبد كيطعأ كسفنل ةترتخا امم كل ريخ وه ام لعفا ىنك
 22 ميتركذ كلا ينلبي الف دايز داو نع ففكأو» ع

 لصوملا أ ىتح جحر. مرد فال رك و ٠ تئش دالللا يأ

 هل را ىلع اًناتهد يتلف دسصتي موي تاذ جرخ مت. ء هللا | اشام اه ماقأو



 ١ توين وكلا تا
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 اًداسع ىفنو نايفس يلا نم اًدابز ىفن اميظع ىَأ مكحاص نا: ديزي لاقف

 ةيسم الا كلذ ىلع ةعجت امو ةمامحلا قوط مهدلقو دايز نب هللا ديبعو

 ىفشأ ام ىلع 0 نيرا

 نذأتساف يجامل ىلا نا ىهتناو ( لاق ٠١ مكحاضر يلعد مك وهف

 ارا اراعدف :قارعلا لغأ ن :رم بهذلا ىرب مكي دق: : نييياولل لاقو مهل

 قتفنا مك ام : مهلل لاقو نونظلا ديزي نظف ٠ ٠ مههوجو قس بضغلاو
 0 0005 كم ذل اولا ٠ مك ثدح ثدح وأ ٌقنف

 هذ[ تليعسا قح دايز نم تيقل اماطرلا كا امأ تدمرلا

 كا ىلا انها هاغأو هللا ذيع ناداهلا كتوطتتو اهدا كل نورككي

 هل انلع تاع انتل نا برعلا ملعت افاصنا امهنم انفصناف كاب دق ام غرفم

 الو كل ةدمخن ال نيلا لعأ دنع. أخ امهلعف كل اخ دقل هللاوف ٠ كب

 نما لاَعف ديسأ نب دلاخ نب هللا دمع ني دلاخ ملكتو ٠ كسل ننقل

 يف باص متْثَأَ شن ثبخأ يف ًاشنو يح رش ىف يد الذ نا نينمؤلا

 كفيلحو انفءلحو انكم ىلع هانا بوف سانلا باقر ىلع تامتو شير

 نم مأشلا نيو زاجحا شيرق هل تبضغ دقو كنتغلب يتلا ليعافالا هب العفف

 ع ةوخا ملكتو ٠ دايز ينبا نم انفصناف ةبضغ كلل هللا بحأال
 باث ملخا ل يلحر طحأ ال نيسمؤملا يأ اب هللاو: لاقو هوخأ ملكت
 انماحرا تعطق دق كنا برعلا ملعت وا دايز ينبا نم انفصنت وا يرفس
 * رمعم نبا ا تمكحو انتعيطقب دايز ينبا تلصوو

 ضارعاو كببا ضرعو كضرع نع لضان الاط غّرفم نبا نا نينمؤملا ريما اب

 أمح ةيواعم ناك ول ام هيف دايز ونب لأ دقو كلها ةر نع ىرو كموق
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 ديزي لاقد ٠ هيف انأ بقارم ريغ ةباذعب سما هنا ىرخأو . ةرحِي ملف هيلا بره
 دقلو غرفم نباب لعف ام اهوحيو دسفتس انتعاط نا 8 ىلا :دسا نبا

 اها : ليبحرش نب ةمرخم لاقو .هنم يلا بحا توملل يش يسفن نم علطت
 ةلاغلا هيف حدقت ال امكحاص نا افرعاو كك ةبواعم ال ةناف الّمعا نالجرلا

 ا لاس تملا نتن

 0 ةيناملا تزاثك# ققكذ جرد ىلع رعشلا كلذب ىداتف لجرلا مهقبس

 . تاولطلا هل عم هربا يف يف نيّيشرقلا دفو مدقو ٠ ضعب ىلا مهضعب ىشمو

 ديغ نب نيصخلا ماكستف . ةيواعم نب. ديزي ىلع اولخدو نييشرقلا اوقبسف
 نبا هانا يذلا نا نينمْرملا ريما اب: لاقد مهتعاطو هموق ءالبو هءالب كنف
 فسخ ةطخ داو هللا ديبع انماس دقو هيلع رارق ال انبحاص ىلا دايز

 نئاو نوفعنل انردق نأل هللاوذ ٠ هحاص نم انعرك فصناف رامع ةدالق انادلقو
 نبا ةلثع اتنضو ول انا :نينم ولا نيمار |يءادشسا ني ديو لاقو . نرصتل اي

 ناو. 0 ذ زع هللا ضري مل ةنم كبتاام يظر اساض

 اهحاصل ترفن دق كتنناع ن ناو ٠ كنم هللا انثدعاسل هللا طخ اع كيلا انوع

 ترغطدن ناو كلما يف حدقت ةرئأن لكو» . عقب ىتم يردا امو اهبارغ راط ةرفن

 فتا يف تناك اذا اهسال ا مارضا نم ديخ اهؤافطاو ربكت نأ نمي مل
 ليصحرش نب ةمرخ لاقو٠ .دابز ينبا نم اتت ضناف“ ٠ مطقت اال ديو محلا

 نود كاوه نع كزح عديال هنا : نها لها يف ةءاطلا ٍيظع اًهأتم ناكو

 كتاعي لو مق هيف مقي ل كسفنب ةنم كلذ تيلوتو انيخاب تلثم ولو» . هلل
 اع ارتد انتح نم كلان ام د اع نافكسا دايز ينبا نكحجالو ٠ .٠ بتاعم هيف

 . كدنع انؤالب اقعفنلو ايبا مانت ص7 كراررد للا تناو انه د 0
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 ٍديهز ريغ ريخل يف ئرعا عاذد منع دهمل غلبا ىتح تمفادو
 رايعس زعالا ريغ ا سيلف رصنب ينظ دنع اونوكت ل ناذ
 كوع مركحا ءرملا دوعو ذاخ _ أح كاذ ىلهأو يسفنب

 ديدش تامعاكلا بيشي مويو ةتينكشير شيرق يف ماقم نم مكن

 يدوقو باهف يران هَل تن 0 0

 دوقد هيش وا دوقر متتا» مكيع تأنا دق ريثك ريخو
 نا برعلا يف انسودر لسغنال هنلاو:اولاقو هلوتل موقلا عجرتساف ( لاق )

 غرفم نبا اهلا ثعبو ماننشلا اومدق ىتح ٌريسلا موقلا ذغاف . هك اهاسغن مل

 هتوص ىلعاب ىدانف صمح روس ىلع ماَقُف ٠ بعك نب ثرإل ينب نم الاجر
 : ةيبلل مظع ناكو تايبالا هذهب صمح يلاو ناكو ريم نبا نيل

 تري يذ نباب.وهلي بئاجساب  ررقرق عقنار دايز يعد ىسما
 نبغلا نم نبغ كرمعل اذه  ةلبزم طسو حيرط يديمهلو
 _نالاك سيل نمو كيلع قح انل نينمْرلا ديما اولوتف اوموق
 نحالاو داتحالا ىلا ديرت اذام انمراكأ نعدايز يعد فنكاذ

 يل سبل: نيصلل لاف ٠ غرفم نب لاق ام هوريعف نيصح ىلا ةيناملا تعقجاف

 لزام يف اوقاف املا لسراف - ليبخر شب نب ةمرختو دسا نب ديزي نود يأر
 مكيخا يف مكك ةلاقو ؟رعاش يلا ىدها ام اعتما : نيصح ايل لاقف . نيصحلا

 نم مظعاب مكسيتئج دق: دسا نب نيصح هل لات ٠ مهدشنأو ةسفن ينعي

 كلوت غو اذه
 _لصالا نع يأ ماجا ةلزنب ىنَلحا نكنو اما تنك امو

 امهادحا .نيترم انبحاص يف نينمؤلا ريما انبلا ءاسا دقل هللاو : نيصلل لاف
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 ديعب 0 توف صقنل م موللاو ةعارضلا اخا يتانتاو

 ٍديعس كرت لبق تم ينتيل هارعب قبطم ليللا» تلق
 بيبلا «لايضتلا» مزيف م-ةدجلا,اخا يل سا

 دوقبلا اكهجاذت اييتسدزات رفابنم كتي وا

 رديزم نمام نيلئاسلل تلق ديزم هيف لبق ول دوج مث
 دوبل يذ بلاغ نب يول م لآ نم حمابالا ىدل يوقل لق
 ديهزلا ملا رداغلا ةطخ دايز يد مكحدم ينماس

 يديجو ىبسِع ماسنس درب م بتجاو ةكارالا يف ناك ام ناك

 يديلتو يفراطب  ىدوأو 7 متشلاو ةبوقعلا يف دسعلا لغوأ

 ديرب نيغرصتسلا ثرخ وحن ١. كيخاو مكسات لل

 يدوهش تيعدا اب يلودسو جايز يحد نم فصنلا اوبلطاف
 ينغت كنم هانعس يذلا اذه ام :هل اولاتف كلرلاب موقلا اعدف « لاق ١

 نعاد شيرق نيب عئاض لجر . بجمل هرعا نا هللا» لجر لوق اذه : لاتف.هب

 انالحر ام هللاو : اولاق ٠ غرفم نبا: لاق وه نمو :اولاق ٠ سانلا لجر وهو
 ٠ ىلب :اولاق « ابضيا هلوق نم. مكعتسا الفأ : لاقو كِضف . هل اوبستناو : هيف الا
 : ةلرق مهدشناف

 ٍديسا نا ةلكش دوا ةمحاصو رمعم نءريسالا ناكول يرمعل

 ديزي وحن ءانجولا اهكصارب 2 تافرأ ةيما اولذ مهنا ولو
 يديلتو يفراط مهيف فلتأ» بلاغ نب يول يف ًرذع تغلباف
 رايص اوش "مش ىل تلدع اهقجي مامالا اهرّيغي مل ناف

 يدودجو اوعد يابا ناك اك ا ةوعد مهف تدانف
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 ةيادبلا رسألا لم امو اوف... ليك ضررا ىلإ بول بطلا نم
 يفد .دوسا وا كوالا مار, هبت عل ىوهذا يمحل نا ولف

 ىاكأ يحن تدوأ.. اكلي قريصب تدازل وا يدجو 5

 بالو ,شيرف يف ما كل الو لوح تك ممول ام دابعأ

 تعصم 1 نم مرقد كاقز هدنع عفنت سبل نم قرصالم

 لاقو قشمدا كك -_- رجأتسا نجلا يف غرم نبا ماتم لاط ايلف

 نيتيبلا نيذه أرتا مث قشمد عماج جرد ىلع فتف ةعمللل موب ناك اذا: ُهل

 :امهو ةعقر يف ا تسلا

 رنزي يذ نباب وهلب تامل اب رةرقرف 38 دانز يعد ىجحتأ

 .نبفلا نم "نبغ كرمعل اذه ةبزع طسو حيرط يريمللو
 ةسبح لاط ال غترفم نبا ن 1: طبقل ل

 يلح غّرفم نبا ناكو . اشيرق يتلو زاحلا ىلا تاوطلا ةلط بكر 'هاالبو
 فم نبا مكتيد خا نأ شرت بما د مهل لاقف ٠ ةّيما يني
 مكحنم لجرو مكفيل>و ؟ديدع وهو دايز يب نم دبعالا هذهب يلتبأ دق

 ةمركحااب زوفاالو مكنود يدب ىلع هتيفاع هللا ع نا نس ال هللاوو

 لها ناف ةيداسعم نب ديري ىلا مكتعامجم يعم اوضه -امنم الختو مرعا يف
 ديسا نب دلاخ ىلا هللا دبع نب دلاخ بكرف ٠ مأاشلاب اوكحرجت دق نييلا

 ةنانكو ةعازخ هوجو يف رمعم نب هللا ديبع نب رمعو هنخا هللا دمع نب ةيماو

 داوس يف ىنغتي انكار اوعمس ذا ليل تاذ نورمسل مث انيبف. ديزي ىلا اوجرخو
 : لوقيو غرفم نبا لوقب ليلا

 يديدعو يرصان نافع نب م نامع نب ديعس ىدن يكرت "نا



 ل ا ا و ا ا ا و م ىلا و
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 لاحالاو بصقلل يف يّدو لهأ  اوناك ةعازخ نم دا ووذو
 لاذنملابرامذلا يتاح سل ىيلنوعد كانا مثو ينولذخ

 كلابخل نيتم نم كيلبح نا يلام» يلها كادف ينعدتال
 يلالض ّلْض جيصنلا تيصعو  قاوغ سما تعطا ذا انرسح

 : نامع نب ديعس ركذيو دايز نب دامع وحي لاقو

 ”بان ثداوإلل يف ديعسو اديعس اًلهج متاشلا اها
 اوباحت ؟ اذب سانا اولأساف هيإل ًاهشم مكحوإ ام

 بالص مص كاذ ؛رم .نوس ا لان دايننغ داي

 ”بانيع مال ساساكمم .ةنيئاوف ترص انك

 هللا ديبع هدر سللا يف وهو مدلوو ادايز مزاحم لصتاو ( لاق

 نم بره ال ناكو .ةعم مههجوو الاينزا هب لكوو ناتسح! دابع هيخا ىلا

 هللا ديبع صأو ٠ تاناكل ناطبح ىلع هب هاجم ام لك ىتكيو هوني دابع
 لادا راو مريفاظاب ناطيلل ىلع ةبتكح اموجم هوذخأب نا هب نيلكوملا .

 ضعب اولخد اذا اوناكف ٠ قرشملا ىلا ىراصنلا ةق ىلا الا يِلَصي هكر

 ا هز ناب مودم ءايعلا نمت هتك ام نيش اهنف اورق از يتلا تاناثل

 ا ماظعب هوي ناكف هرفاظا تمهذ ىتح ةّكحيو كلذ لعفب ناكف

 : غرفم نبا لاقو ٠ هيلع قكّضو سيح داع ىلا هوملس ىتح ٠همدو

 بيشا ةينلا لوه نم سأرلا اك 2نحاش نوللاف نوللا يقارع باصا
 تدعم تزرع ناكل ناشف اقام ةباكحو رهو ريب تنرق

 "ترص م. ننلل فدديحش عنارع نوما
 ترخل وكف كب: اقرج )ةلطو لو علال

 د ايفل

,- 
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 يىنادحزو انيرل يوصو ال

 اند اما تاق“ تأ" ا
 لتفلاب ”:تشرلا :كلاملا اجا

 امويو ةوحولا ىوشت "ازا شاف
 تكرداو صاصقلا يف تيدعتدق

 ىو ةيحدلا نما تركو

 / ريزاخلا 0 متنرفو
 يلار» نم يننشمن !بالكحو

 اس بو 3 ملظاو ع ا لا م العا
 ىلوقو كما ءاللا لسع

 ىلام:تيمر“ؤا .ءادفلا تلقوا

 رهدلا بعل رشعم نم ىريغب ول

 ليلخو تبحاص ن م يناكب

 رم فيلل تت يلا 2 تمل

 سرك نم :هنانصع نم 5

 سم 0
 ل ١ ةرع م ميتا يبد

 رخل اذ: ةخم فس كلا! ازمنما

 ل _.عسو كلا 1 أمللاو

 صيعلا يب نم ىرذلاو تاءورالا يف

 يلاهتاو اهب وءدا يئالصو
 لاعالا رباك هلا 0

 .لاكتلا ل اك لاحعالا تم

 لاقثلا يعاودلاب سانلا 0
 لاققا وعل الخد 1

 يلالذا ركزو لل

 يلاسشو 'ةولغم ينو
 يلامو نه ام 0 :

 يلاسرا ىتم وا نحسلا مكس
 ىلاوبلا ماظعلا كت ل

 ع

 يلام يفت ءادؤ 0 تاق

 يلاستحاو ىلرصن / كا 1

 لاكمع كا بيغلا | ل ع

 لامجالا ىط وا ماذجو
 لاضتلا دنع مص يوملسا

 لاتعفلاو .ًالاعلاب سانلا :اولضف

 يلاوعلا لالظ يف تولا عل
 لالظلا يف فّكعريطلا ذا م

3- 
 لالحلاك دوو نحد -

 يىلاحملا دعت اذا مورق م
 .لالح نم مهآحو اوءاري ل ||
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 فيطو ها'طب ل مربشلا هع طظاذ 5 17 اذن يتسف غرفم نباب صاف

 2 لع هنوعبلل ن نانبصلاو و ةريزلحو 3 01 لاخل كلت يف وهو هب

 : لوقي لعذ . تحض ةريزتنلل

 عربلل ةيثلا رش نا يعزجال يفرق اهزإ ا ةيم نيض

 ام هيلع حلاو . هب نوحيص» هناخ نايدصلاو ةرصبلا قاوسا يف هنأ فاطي لعن

 ليقف كلذ دانز نبا فرعف : طّقشف ه:فعضا َىَح ةنم حرج هب الل هنا :

 0 املف٠ 0 ل ند تيزي نار 3

 او اًينولع هلا وه دعو ينعم لس 3 نسا رديت لالا 6 0

 كرتف ٠ ةنم نوراوتف مهيار اهب عل ءطقف طراشلا ذخأب ناكتف. مهين

 هل نولوو طابا هيلع تون 58 ىلع طرشلا تمماقو 5 56

 59 : لاف ٠ مهمححا

 لالا نع يأن  مايحلا ةلزنم احا كلو ام ا
 : دايز نبا هب لعفام ركذي اًضا لاقو

 لالطالا يذتبخلاب ى كش

 يأ دعي نم ماليسلا ينم نبيا

 ضدك يق ان نأ ال 7

 0 هلاز اناعد ذا

 .لالغالا يف.ريسالا مون فك

 يلاَوسو يتحت يل ىعجرا
 نا لطلاب 0

 يلاحترال اتتّيس .اياطمو
 لاب شيع لك ذا ايلف
 لاوزل ةنعنو اننيند لكج

 لاستالا» كوللل يضم م تروملا ىلاذ انتاجاح ائيضق مأ
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 ٠ ىدسعلا دوراحلا ردا قار رق تاعك كك نر رت

 سانلا مركا نم رذنملا ناكو ٠ هللا دببع ةأرعا ردا تنب ةب رن تناكو ٠ هراجاف

 ٠ ةرصبلا ”هدورو هغلب دقو هللآ ديبع ةملطو ٠ هنم هعضو“ لداو كلذ ا هياع

 لخد 0 ردا: ىلا ديبع تعبف ٠ دوزالل نيرذنملا ”هراجا : هل ليقق

 رعمشا م اف غرفم نباب هوناو هراد اوسكح) 2- ا ثعب هيلع

 هيف كت دمع قا ودنا ماقف 4 0 ىلع مقأ دق غرفم نبا 0

 ديبع لاتق . ةترحا دق يللاف يراوح رن2 الانا ريمالا ام هللا كا: ::لاقف

 يلع هيت مث يلا: اجو ينام دقلو كّتحدتلو كابا نحدِل رذنم اي. هلل
 كاعل : هل لاَقَق ٠ رذحلا تضف .هل اهرفغا الو ادبا كلذ نوكيال.هللااهال

 نم ردك جرت « ةنبلا قيلطع نذل هللاو تلد نأ يدنع لتعم كم نادت

 : لاَو ا دامع هب تح امشي : هل لاف غرفم نبا | ىلع هللا ديبع لقاو هدنع

 ام لكو هتدفأ ام لك هتبحخت ىلع تقفنأو ديعس ىلع ةترتخا داع هب ينيحص امش

 مسد مر عق نسخ نم هروركح كب ينادانتو متن لكب يناباق مث ةكما

 هيف اعط ةهءام قارأف ماهج باو يف الخ اقرب ماش نمكت نك برضو
 ام ىلا يف يرجي نا نم تنفخ امل الا كيخا نك مركبا اشطع تاف

 صمأف «تدبحأ ا يل عن ءنصاق كنأشف كدي يف نعل 5 دقو ٠ هيلع مدني

 0 وا نا اكد نلكو . هس

 0 غابت ؟/1 كئاظاع هع ا ا 0 هيلا

 ةاموكوتلاب 1 عنقت الو ينم ولقب ىضرت الو يتناطبو يدنج ين ةريشع
 اود قا كلو هنفت نويرعف كلنا ينم مهنه ديل ملعاو كلذ رذحاف

 دايز نب هللا دسبع ىلع باتححاا دروف. ظلا نم يفشت ةحودنم اهفلت
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 همايقلا 1 1 جالع ينب داع تعبتو

 ةماعت اهسحن ءاكش ةيشبح هب تعاج
 هماه تلك درب دعب نم 2 ينتل درب تيرشو
 هماملاو نمل ناشف ا: يك يشمل

 هماسلاو يزاخلا رذح ىتفلا ةكحري لوم اذ

 همالملا هيفكستت ارللو 2 اصعلاب عركح دعلاو

 هيلطف ٠ هراعشا 6 ةرصبلا لها نعت قح دانز يب ءاحن يف ل من لاق ١

 مآشلاب قحن ذخْؤي داك ىتح اًديدش اًنلط هللا ديبع

 هراسعشاو دايز ينب وبنو اهيحاونو ماشلا ىرق يف لقتني لزي ملف « اولاق ١
 لوقي ديزي ىلا دايز نب هللا ديبع بتكف ٠ مهغاتو رشتئتو ةرصبلا درت مهيف
 لوط هينب ضفو هربق يف ةكتم ا دايز ينبو دايز احم غّرفم نبا 90
 هرم: كرش هدلو بسو انزلاب ةقدقق نايفقس يبا أ كاَذ ىدعتور هدلا

 نمو 0 هع ل ايف ضرالا هتظفل ىتح ةتبلطو ةرسصبلا ىلا ناسازت

 ثعب مث.ةنم انل فصتتتل هب انج اب كلبلا تثعب دقو انضارعا كلتهيو اه
 ىلا ٍدلب نم لقت ل“ ءهملطب ديزي 00 مف خرم نبا هلاك ام

 فنحالا ىلع لزتو ةرمحإلا ىلأف مأشلا ةتظنل تح ل ا هربخ عاش اذاف» دلي

 1 "نبا ىلع راج يلا :فنحالا هل لاف . راهتساو هب اتلاف سيق نبا

 نم كترجا تئش ناف الف هناطلس ىلع اماف هتريشع ىلع لجرلا ديجي ماو
 ونب ذاتسا ان : غرفم نبا هل لاقف ٠ بير مهنم كبيري الف مهئارعشو دعس يب

 دبع نب دلاخ ىلا مث. ويف يل ةجاحال ام اذه يف اووي نا مشاسع امو دعس

 نب هللا ديبع نب رع ىلاف ٠ هريجي نا ىلأف.هب راجتساذ ديسا نب دلاخ نب هللا
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 لعفف ٠ هنأ «رغ نيب اهنث مسقاو هثاثاو هحالسو ةسرف عبف ٠ سدحلل يف ماقلاب ىلا

 اهي همسح ةيقب هماع تيقبو مهب غلا 1 كلذ

 هسح يف وهو هناحو داع مذ ىل ماقا نا هنا غرفم نبا ملعو : اول

 حا لجر : همس ام هسح نع ولباس لك سال ليف نكي هي كار

 ريمالا رج نم ديخ يرمعل اذهو٠ هبرغ نم فك وا هدوأ نم موق هريما

 نم ةجرخأو هل قر هلوق نه ادابع كلذ غلب الف . هبحاص ةنهادم ىلع هليذ

 ف لآتنن لعجو 0 ىلا اك جرخ مث مخ. ةرصباا ىلا ىّتح بره نجلا

 داع غاب ال : هربخ ْ 00 لاقو ٠ هدلوو ادايز متو يراه اهندم

 00 اراد « هنا ت هس لاق ْعَر ملا نبا نا دابز نبا

 فلك ام ريمالا اهيا: لاف هب 0 كب ل هل لاّتف لفاح

 ناف هسأر ىلع غ: هل لاقو حا هل امالغ أ ينتفلك ام طق دحا

 يف ب هدشناف ٠ ةدشني وا اًدبا هسأر ىلع طوسلا تصف اّلاو هب هترعأ ام

 : اهوا هوبا ا
 هريشم جيتي الو هلالا ميت

 نبا جرم . هب كحاضت داع لعجو

 هل رشا لاكو» الاطأ

 عارفم نب ةعسر زايلل هو

 ال هللاو :لوش وهز هدنع نم عرغم ن يأ

0 6 

0 
 مابا نيتالل تمدم]
 اهو ىكحت ميرا

 يذلا سمالا ىلع ين

 ىدتا 5 ادعس 0
 و

 هل ديو ماب عمم

 ةمارب مايا دعب نم

 هماضملا يف كدضن قربلاو
 همادن ةرقاوع تناحح

 هماعدلا همقرت تبلاو

 همايخ اهصرعب ىبد
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 كموق ىلا عجرتل نآلا تسلطو ٠ كف يتبحم عولب نع ينتلبعا دقو ينالًأس

 هنأ نابع غب د. كح يضفأ نإ ارش رداق نذالا ىلع تنأو٠ . مهيف نصت“

 تا لاك اقباس ا ليفل دابع ىرجأو . هضرع نم لاني هركل ديو هس

 ري ناكل ل العلا هيلع للطو ٠ هت تحض و داع قبس : غرفم

 نا هيلا ثعبف ٠ هب رض ةسشح ٠ اولعشف ٠ هيلا هومدق كا مهر مأف نيد هيلع

 امثهانر ةمالغ دربو غرفم نبال ةنبق ةكمرالا تناكو ءا دربو ةكارالا يني

 ءرلا عيبدأ : وصولا علم وتم نبا هيلا ثعبف ٠ اني نتصل

 أماو .ةماسم ةباور هذه ٠ هنم امهذخا ىت> داع هب داو ل ا

 لا نم لجر امهارتشاف هلع امهعاب هنا اكد انهناذ ةبش نب رغو طيقل

 ردخأ : سيدا ةهاد ناكو درب هل لاق هلزنم لخد ايلف : طيقل لاق . ناسارخ

 الا: تدرتشا اما هئاو. ال: لاق: ةءرانكلا مدعو كتزتشا لاق ءتيراشل
 كلذ فك : هل لاقو لجرلا عم :تيبح ام ادبا ةيضفلاو رامّدلاو راعلا

 لالش اوك لإ حراصا ام“ هقاو ٠ غرفم نب ةعسر نب ديذيل ن - مل : لاق . كليو

 نيقارعلا ريما وحلو ناسارخ ريما وهو دابز نبا ومب اتم : درو الا

 ةيراطل هذه ةندمجأو ينتعتبا دقو كنع كسميو هأطبتسا ن نا يف نطل هو

 +سقن ىلع 0 0 ند د كرار هللاو.٠ هيننج نيب يتلا هسفن يو

 نا اَجْنُش ناف هل اهاباو كنا دهشاف : لاقف . كلزتم ةَتاَدا امم هلهاو

 الا ولا يدفن ىبع فاغا يأ ىلع ١ امضماف هيلا

 تنانوملا لجزا تبدكف ٠ كلذ هيلا بتك اف : لاق العفاف يدنع ارك

 ىَح هدنع انكي نا هلاسو: لق زكر ملل" نتف هةلض ال نفل ىف
 غرفم نبا ينعي اذه ىرأ ام : هبجا+ دابع لاقو ( لاق ٠١) هنع هللا جرفي
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 ا

 للا غرم نبااعد هاخلا عدوب نا: هللا ك0 دارآ اياف. دانز نب هللا

 نبا هل لاف ٠ ىلع قش دقو كلذ ىلا كباجاو .هحت نا !ًداع تلأس كلنا

 مهضعب عتب | اللا نم هيك ال يعاشلا نال: 5 هللا كيلصأ لو : غرفم
 مدقب ا داع نآَك 1 يف رذع الو انض نظلا ل |[ نظ 0 ضعب نم

 اناسكسستو ذأ هرعت تاق كنء هجارحو ةيورج لعتشف ترج ن كدا لع

 اركعشا يدنع هفو رحم كو ريمالا نظا رك تا را م

 نا يل م خكلو ع لاك . 3 دكهم 25 ىرعا اع كَ يىدنع 5 ري

 _ضما : لاق ٠ معن : لاق ٠ يلد نيك قدك ميلف لم الاثنا ها .كاقح الها

 هجارخو هب رح لغتشاو ناسارخ دامع مدقف © لاق ٠١ نويلا  رياطلا ىلع اذا

 نم اك هركحشب دايز نب هللا ديبع ىلا بتكيملو غرم نبا هأطبتساف
 زاتلق . ىلاوج :اهنأك يلا 0 دابع ناكر . هاحتو ُهمْدَف ةناسل ا ل

 لجز لاقو عرفم نسا كو ةشفنف مرلا تلخدف داع عم عرفم ن نب

 : هلوق هبنج ىلا ناك م
 افنسااتبملا» لوح ا نيهفام#- ٠ ب اةكدشملا كلتاكب مرا تيل اللا

 يل ليال : لاقو اًديدش ًاضغ كك نم تضعف داع ىل | ىمفلا هن ىعسف

 ةحنم نش نخأل الا اهرَخَّوا امو يل ةححلا عم ةعوبلا ددلعا قادت

 تنك ىلا ريمالا اا: هل لاف هياع 00 دابع نم توملا جير دِجآل

 هلع 0 يلاو ىلع هرئا ليو 1 ار كفغاب دقو نامع نب دعس

 كرا ل ةيلع 9غ عرعر يف ىل نلاج نأ ديراو نئاطب كتم لأ مل
 ني 59 هاسإو يدراخا 5 تاترتطبا يلاف كللاذ كر ايكعدعلا ام لاَثذ

 يفا : لاف غرفم نبا ربذل غلبو . نطاوم ةدع يف يلا متشدف موقي ناك ةنال

 الان نع
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 0 نب ميلا ا نانإ ليك

 غرفم نا نسا

 ءاقس ىلع نهار ةنال اًعترفم ا غرفم نب ةعببد نب دنب و

 نم وهو ناثع ابا ىنكيو اًعرفم بتلف غرف ىتح ةبرشف هلك ةبرشي نا نبل
 هدلو نم دّيسلاو اًمسحم الز اًرعاش ناكو ٠ هلها متزي اهف ريمح

 اولاق ريكب نب طبقل نع يرمعلا انثّدح: لاق مثلا نب دمحا ثّدح

 نب ةعمر نب, ديزي نا ناسارخ نافع نب ناثع نب ديعس يلو ا: اعيج

 ديعس هل لات دأنذ نإ داع بحتو هيلع ىف« بحي نأ هد دهتجاو غرفم

 ناو كصوأ ام ظفحاف داع ترثاو ينحت نا"تنبأ دااامآ نابع لل

 ةعدخ امناف هسفن نم اهلا ا ٠ هيلع ةلالدلاو كاياف ميل لجر !دايع

 تاو "خافت الو+.لولم فرط هناف هترانز للقاو ٠ كنق نع كلل لا
 نبا ىلا ةعفدف لاي ديعس اعد مث. هلثحا تنئكام كل لمتحيال ةناذ كرخاف

 اّلاو دابع نم كناكعم كل ص نافذ كرفس ىلع هب نعتسا : لاقو غرفم

 غرفم نبا فّلتو ناسازخ ىلا ديعس راس مح ىنتئاف دهم يدنع كناكف
 املف : براحم نب ةملسم نع هربخ يف ديرد نبا لاق. دابع عم 0 ةنع

 هوخا راس ايلف « هيلع قش !دابع هاخلا غرفم نبا ةمحص دايز نب هللا ديبع غلب

 ٌكِبَبَع دابع عم نوجراتل عدويد ةنوع دوب اواعحو هعم سانلا عيشد هع دابع
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 نحن : ةرارز نب ورم لاف ٠ تانببلا مثءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت
 نينا 0 ناحوص نب ديز ا ٠ مهسلجب ةيواعم صاق» هلأ يده نيدلا

 انكح ناوء.انراوج اح اردو انسح نع اوزحي مل كيلا انوصخشلا

 : ةيواعم هل لاف ٠ ةفاعلا هللا لأسنف هد 57 ناو هللا رفغتسنف نيلاظ

 كرم ىلا عج تق تل نذا نأ تنبح ناذ اًاص ار ءا كسسح ىراال ىلا

 ا 5 كذاب نينمؤملا ريما ىلا ينك 7

 يف ابدآ قمرا دير دارآ ايلف ٠ هل نذاف ٠ هيلا بلنكُف ٠ ديعس مل

 00 ١ 0 ماقاو ١ امهجرخاف ةرارز نب ورمتو رتشالا

 ىلع ةفركلا لها عججا ىىتح اهب  اوناكف صمم ىلا لاما 3

 3 || ينثدع : ىيادملا لاق (ديز زوبالاق ١ ءاومدقف مي | اوببكف كيعس

 5 مه لاق اًديعس نوكشي نائعىبعاومدق ل ةفوكلا لها نا يرهزلا نع

 ا د داوسلا هلوق الا هملع اوةَقحي ملف ٠ لعفف ء هنبو م ب عجاف هيلا

 و وتش مو هدارقا نولأسب مكباوتصا ىرا : ناثع لاقف .هيلع نورخآلا ىنثاو
 اوتشت نا ال هلزع ىرا الو. ةمزح دحال ابن تمي ةدحاو ةملك ال هياع

 ناس رفلاو ديعس عجرف ٠ رصم ىلا اوف 50 هعم هكرن دحال ليال ام هملع

 : لاتف دعسلا ةبحر لخد ىت> ىسمودسلا مثيلا نب ىلع مهمدقتو ا

 هقرصنس هنا ىزن نيو انلماع هبا اصمت انتفاخ انتا انا ةقوككأ ل اهأ ان

 اذا ىضرا مكحنم : ةورعا اناو ٠ هل 1007 داوسلا نا متري وهو انملا هدر انع

 اك د ةطخ بطن ربدملا دعصف رتشالا ءاجو. ىضزال : ارلاقف 1 ٠

 هنع هللا يذر ناثع كدر اسهاع هلا يضر رمد ر كج اأو ( معلص ) يبنل

 ٠ ةعرااب متفاعل ع لج هللا تبا زيا تاك رم :لاق مث 0
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 لاف. هيلع ردق ام كلذ دارأ ول هللاو . تبنكد قل : لاق ٠ ناكك هل نوكي نا

 اننمئك امو همم ةذفل امنه ام عير نانتمب الا“ داوتبتا ل تل
 -- 3 نم مءاذهو هللا كيلصا اذه لوم فن تناو :ركشالا هل لاق ءازك

 يندد : ينئادملا لاق» ٠ طقس ىتح شيبح نب نمحرلا دبع اوبرض مث ٠ انئمفو

 و ان معو ضاعلا نب دس دنع ءارلا:اتب لاق دهام نب/ ىلع

 لاقك.انكرت انس امو ةعم اندخا انش ايف شرق ناتسب داوسلا : ديعبس 2 ذا

 هيلع بوف :ريمالا قدص : ديعس ةطرش ىلع ناكو شدبح نب نمحرلا دع ل

 أوجرخا : ديعس لاف ٠ ةقدصتو لطاملا لوقي هللا ودع اد : هلاولاقو هوب رضف ءارتلا
 كريما نا :اولاتق نال ىل !ء اورادف لوتملا انآ اوجنصا ايلذ٠ اجرك ٠ ىراد نم

 اذه ىلع ام هللاوف .انحامر زكرمو انف وهو هموغلو هل ناتسب داوسلا نا 1

 يلبق نا : هنع هللا يضر ناثَع ىلا ديعس بتكف ٠ انملسا هيلعالو |

 اوس هوب رضف يتطرش بحاص ىلع اوبثو ءاهفسلا مثو ءاّرقلا نوعدي 7
 ناحوص انبا ةعصعصو ديزو فنكحإا نب هو ةرارز نب ورحت مهنم ٠ يل

 اوجرخي نا.مهرمأب هنع هلا يضر. ناثع مهيلا بيكم :هللا دبع ن , بدنجو
 تدرا يذلا كتنكح دق: ديعس ىلا بكرم ميزاغم ايزغو مأشلا ىلئا

 مىلعأوا زعو 4 هللا قت اسيا 0 مهأرقاذ

 منا :لاقو ةيواعم ممركاف قشمد ىلا اوجرخخ باّتكلا مل وأد . ةريسلا

 ٠ مهولق كشلا اواخدتف متولداحت الف  ةعاطلا الا ال هلها فرعب ال ادلب تمدق

 نا اقاثم» مهملع يف ءايلعلا ىلع ذخأ دق زعو لج هللا نا :رتشالا هل لاقف

 . ه.تكح م هملغ 'يث نع لئاس انلأسأ ناف هراتكت الو: سال هون:

 نينلاكخ اونوكت الو هللا اوقتاف ةنتفلل نيدصرم اونوكت نا تفخ دق :لاقف



 :حجودمم نب ناسح لاف لسخلاو لبهسلا امون اووكاذتف . هنولآسيو صاعلا :

 ريمالا 00 8 0 ا
 ريسعبلا رت امكرتخي مدا هيي تح تدل

 ريدسلاو .قتروتلل اه ثاطو +  ريخ دبع بارما تمير“
 ريطم نزعاهجي ل ناك الوحل دالبلا تحجبصاو
 ١ نولاو مدلل كلج... ىدعرا ست ري حالا

 م هل قشمد يف اًريسو ل لاول بكا فاغا

 0 ريد نا 1 ند كانخ لفا راخل نق قرب
 1 اح احلا تم كله ىلا موق مذ لكشف كلهت نافذ

 شوا كوز 6: حك هر

 نضاعلا نب ديعسو ةفوكلا لها

 صاعلا نب ديعس اهلهأ جرخأ نا دعب ةفوكلا ىسوم يلا ةنالو تناك
 ٠ و21 كلذ يف تحلاب زيخأ . نوديزت نم”ألا اهيلع'اوأوي ال نأ اونلاتو امنع
 0 : لاق يرهو لل تملا نبا

 ا 000 دم دال نب ةركسلا لم هوجو نم موق تاك"
 00 تاقساب لك ةدرطم رابثا هبف ٠ اريعشو 3 رثك ١٠انلج نم ريخ انلهس

 - نب نحرلا دبع هل لاقف اهلثم تبني لهسلاو الا ليل !هتن ةهكاذ تلو
 ظ 23 ركسالا كا يدل نما كك نار نيبال امنا كودو « متكدص :سبح

 2 ءاشي ول هللو.كلذ كرض ام : لاف ءانلا دل ا الو لضفا ريمالل
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 - 1ع نيد نم ًاربتدأ . كلوق هنف لوقا : لاق » ىلع يف لوتت اهل |
 وه لاتق . هضوتساف ىمعتقل هللا نع نب :زش مكونه هللا تيدي كل

 ام ةفوكحبلا لخدب ال نا ىلع ةقلطا مث هسخ .٠ ارهش هسباح ىلا ريغ كل

 ةفوكلا ىلا دوعبل هب واعم توم رظتني ناكف لصوملا لزتف٠ ناطلس ُهل ماد

 اا اي :هل لاف ناسح نب نمحرلا دمع ىلع لبقأو . رهشب ةيداعم لبق تاف

 نيرمآلاو اًريثك هللا نيرك اذلا نم هنا دهشا: لاق . يلع يف لوقت ام ةعببر

 . نائع يف ا سانلا نع نيفاعلاو ركتملا ع نع نيهانلا» فورعلاب

 ٠ كسفن تاتق: لاق قلل باوبا حتراو ملظلا باوبا مف نم لوا وه: لاق

 هموق نم دحا مت ىبل هنأ ينعي يداولاب ةعمبر ال تاتق كانا لب : لاق

 تملا نم رخاراده نأ: 2 ا ىلا ةيواعم هب ثعبف ٠ هيف ماكتنف

 ثعب دايز ىلع هب مدق اهلف ٠ للتق رش هلتقاو اهلها وه يتلا ةبوقعلاب ةبقاعف هب
 لتق نم ناكف : هلاجر نع فن وبا لاق٠ اح هتفدق فطانلا سبق ىلا هب

 ةنامارع تيب بضغط ةريه نب كلاماىلا ةيداس تسلا

 :لاق قحس( يلا نع ةدئاز يلا نبا ىنثّدحم : فنمموبا لاق ٠ ىضرف مرد فلا
 ةوعدو يدع نب رحخ لتق ةفوكلا ل 0 لذ ل لوا نولوقن نيا -هكردا

 دبع تشعب ةشئاع نا : لفون نب كلملا دبع ينثدحو ٠ نيسحلا لتقو دايز
 مهاتق دقو هيلع مدقف ٠ ءاكصاو رح يف ةيواعم ىلا ماشه نب , رطل نقلا

 كلثم ىنع باغ نيح : لاقف ٠ نايفس يلا ملح كنع باغ نيا : هل لاقف

 6 ةأرعا تلاقو + تبليساف هلع نا يناحو يتوق ءاملح نم

 : ارب ينثر
 0 39 5 5 و 4 2

 ريسي ارح ىرت نا كلعل ريتا رمقلا اهيا مقري



 لاودا)

 ا ع لك ذخاف ٠ هالوتن لب : اولاق ٠ لجرلا اذه نم ترا اولاقو مهل

 نا :ةصيبق هل لاقف ٠ يردللا فيرص يلا يدب يف ةصيبق عقوذ ٠ هلي الجر

 1 كترب : لاقف٠ كريغ ىنلتقملف نما يا ل كموقو يموق نيب 0

 يلصا قرعد :رغ > م لاق مث ٠ همحاص يعأ خلا دلسلج را

 مث ىَلصف» 0 : هَل 0 تلص الا د تارا هناك يلاذ 0

 يلا.« نا اوري نا الولو 0 ا طق ةالص تملص ام هنلاو : لاتف فرصنا

 ىلع كدعتسن 5 مهللا : ل إف مث ءاهنم 1 تبحأل توما ن 1 3

 نل هللاو اما ءاننولتتي ماشلا لها ناو انملع اودبش دق ةفوككأ لها ناف انتم

 00 لب لواو انسيذاو يف كلس نيشلبللا نم 5 لوا يلاف انومتلتق

 تدعراف . فسلاب روعالا ضايفلا نب ةبده هيلا قد ٠ امالك هت نيملسملا

 نم ًاراف كلعدن اًناف ١ توما نم عزي ال كلنا تعز ًالكح : لاتق. هلئاصف
 افيسو اًروشنم اًنفكو اروذح اًربق ىرا اناو عزجا ال يلام : لاق كجلع

 مهنولتقي اولمقاو ٠ ةلتتقف ٠ برلا طخ |م لراال تحرج نإ هنلاق انكار

 :فيفع نإب ص نابت نإ نميلا دنع لاقف ءرفذ ةتس اولتق ىتح 0 ادحاو

 ىااوتف - هتلاقم لثم لجرلا اذه يف لوقن نحف نينماولا ريما ىلا نب اوكا

 دعبت ال ٠ يزتعلا هَل لاتف رح ىلا اتفتلاذ ءامهب يلوتئا : ثعبف . هوربخاف ةءواعم

 : كلذ وحن يمعئنلل لاقو ٠ تنك مال السالا وخا معنف كاوثم دعبب الو رحاب

 : الثمتم يزتعلا لالا ىذم مث
 نءارقلا لم اعاطق توللابو . . كلا اًدعب ربقلا ةافشب ىنك

 هذه نم لوقنم كنا ةيواعم اب هللا هنأ: هل لاق ىمعثألل هيلع لخد ايلف
 م

 0-0 مشو انلتش تدرا عل وو ةعادلا ةحالا ادن لة لا رادلا
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 لاقف ٠ ريح لوقب ةربخاو باتككاب ةيواعم ىلع ةيمحح نب ديزي مدةف٠ ءانظالاو

 رح نم اندنع قدصا دايز: ةيواعم

 اني هون# اةليحم نم نيفللا انيلجرلا ضأ“ يق شاادنعن نيل
 سلظو .هكرتف ئدنكا غرالا يقارب لئاو بلطو ٠ دسا نب ديزلو هل

 يناذمهلا كلام نبأ ةزخ :ىلطف ٠ هل ةهوف ننخالا نب ةنتع يفزومالاوبا

 ةيؤؤح نبب هللا دمع نبا يف ةءلسم نب. تنبح ىلطو ..ل ههوف نارغ نب ديعس يف

 بضغف ٠ هعفشي ملف .ز ايف هلق ةريه نب: كلام ماتق :هليس ل يميقتلا
 هللا دنع نب نيصخلت ىعاضقلا ضايف نب ةيده ةيواعم ثعبو ٠ هب يي ناتو

 لاق 11 ل را يردنلا فنرصوبا 6 لاب ا.هعم رخو ىلبالكلا

 : نارك نب ديعس لاف انفصن وحو انفصن 1 :روعالا رايس

 نام خرب نمرلا دع لا 1 ضار 0 نمت ينلعجا مه

 تضرع اماطف ضار ىنع تناو مهناوهب مركت 7 نمم يناعجا مهلا : ةيزنملا

 مهعمل ةناف٠ مهلا ةيواع٠ لوسر ءاخ“ دارأ اماّلا هللا ىنأف ٠ لتقلل يسفن

 نق ةيواعم لسر مه لاقف.ةيناث يقبو ٠ م :ه ةّنس ةيلختا ل اوسر اج ذا

 مانسيت اذه ا نا :رعللاو "ىلع نم ةءاربلا كيم

 لها ةداهشب تامثَنِف 3 نأ ع نينموملا ما عانت يأ

 .مكليلس لحي لجرلا اذه ن نه ادباف- تلا ذنع انع دق هنأ زيغ.مكيلع 9
 ةلكل للا اوُماَتْف ميتافك اب نأ ١ تل مهدورقب اورمأف ٠ نيلعاف انسسل : ارلاق

 متلطا ةحرابلا ان د ءالوه اب : ةيواعم باعصا لاق اوجتسا ايلف . نيالا

 راج نم لواوه ْ ا يف كرت ام انوربخاف ءاعدلا متنسحأو ةالصلا

 اوماق مث. مك فرعأ ناكنينمؤملا ريما : اولاتف ٠ قامل ريغب لمعو كسلا يف 1
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 ٠ محرلا نمتلا هلل مسي: ماشلا لها ىلع ءارتو ايناك سنو الفدا ناك

 ها: ناسقس يبا نب , دايز نم نينمؤملا ريما ن ناموس يلا نب ةيداعم هللا دبعل

 اك هؤدع نم هلادأ 0 نينموأا ربمأ دنع محا لو هللا 1 تع

 اوعلخ يدع نب رخ مهلا ةباسلا ةسبارتلا تيغاوط 1 ٠ هيلع ىغن نم ةنوم

 انكماو مهلع هللا األ | ايرح انإ أويصنو نيملستلا.5 4ع مح اوقراذو نيئموملا ريمأ

 اودهشف نيدلاو ىهنلا يوذو مهفارشاو رصلا لها زايخ توعد د

 ادع !ءدايع 57 نينمؤولا ريما ىلا مه تشعب دقو ٠ اوملعو اوار اع مهلع

 قد نورت ام :. لاق : باتكلا أرق الف اذه ىباك ل شما يف مهرارخو رصملا لها

 مهكيفكتف ما ها يام

 مل ا هللا مس : وهو هأرق ف ٠ هلا يرش بانك ل ئاو عفدو .٠ ,غاوط

 نا ينغلب دقق داعب م 'ىلاه نب يرش نم نينموأ.ا ريما 0 2 درعل

 00000 هنا م دا

 هميم يح دق ل 57 ىراام: لاو لاو ىلع 0 ا

 تصختقا:ام تميهف : دايز ىلا ىتكو ء اذه :دعب موُقلا سيخ ٠ جتداهش نم

 انامحاو لضفا مها نا ىرا انايحاف ٠ مهيلع ةداهشلاو هباكار 3-5 صمعأ نم

 ةننكح بن عيا كيرا عمر دبل هيلا دانز ىتكحف ٠ ٠ مهلتق نم ل اًضفا وفعلا ن 00

 مماع مةربصم لها ا ص ميش كيلع صماالا هاماشالا ت ب دق : 51

 هباحكاو ّ 2 الف رصملا اذه يف ةجاخركإ تف اك نأ راق مب ا مهو

 غلبا :رححخ 4 لاتقف ٠ دايز هب بك اب مهربخاف هباكاو 8 ديزي 1

 ادددلا انلع دهش اًعاو اهامةتسن الو اهليقن ال هع ىلع 3 نينم أوما ربما
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 دوبشلا يف بتر. مهوجرخي نا اس#*رمأو ميلع اسهثعبو باهش نب ريثكو
 ةنع يناس: لاتق ثرهل نب حيرش اماف .ىاه نب يرشو ثرامل نب حيرش
 نا ينغلب : لاق 'ىفاه نب يرش !ءاو٠ مارق (ماّوص ناك هنأ اما : تلتق

 هتلو ةتبزكحا تاك قداهش
 مهعم راسو ةيشع موقلا اجرخاف باهش نب ريثكو رجح نب لئاو ٍ

 نب ةصيبق رظن مزرع ةنامج ىلا اوهتنا اذ مهوجرخأ ىتح طرشلا ب

 لا لا تافرشم هتانب اذاذ مزرع ةناسبج يف هراد ىلا ا ةعبلض

 مك نيكو نب :م اند ايلف ٠ هاينداف ٠ ىلها صوا نا : ريثكو

 وجرا يفاف نريصاو هلل ا ا 22 "نيكس : لاق مث :ةعابن نهنع

 اماو ةداعسلا معنف 0 اما نيدسلل ىدحا اًريخ اذه ىعجو يف ىبر نم

 0 وم ينك نك زرب ناك يذلا ناف ٠ ةيفاع ْ فارصنالا

 ينظنحي ناو 00 توعال يح وهو ىلاعتو كرات هللا وه

 "تابع نب يرش ءاجو ٠ ةيفاعلاب هل نوعدب هموق لعح ٠ فرصنا مم .نكف

 اوضمو . رح نب لئاز. ةلمحتف. نينماولا ريما ئعااذه اون لاق ل
 ا 0 كاما ىلع مهو هب اوسخ 1 جرم تأ اونا يعمم

 كة كيرشو د هللا دلع نب غرالاو يدكلا يدع نب رخ مهو

 نب جيركو يسعلا ةعيبض نب ةصيبقو يئابيشلا ليسف نب يفيصو يرضال

 نايح نب , مادكو ييجا يس نب ءاقروو يجب فروع نب مصاعو ينل فيقع

 ةيوج نب : دبعو يرقنما باهش نب ذرحو نايزنعلا ناسح نب نملا دبعو
 نارغ نب ديعسو يدعسلا سنخالا نبب ةئتع او نيلجرب دايز مهعبتاو . يمبقتا

 ١ رح نب لئاو ىلا ةيواعم ثعبف هرشع ةمبرا اوناكحن . ىطعانلا ينادمهلا
 دج ام



 فدو كد

 ام ٠ ةئع اوعلقا :لاق مث ٠ ضزالاب قصل ىتح برضذف٠ ضرالاب نصلي ىت>

 و كيسا ع تو ام ينساولاو ىدلاب ىنتحرشول هللا: لاق ٠ هيف كلوق

 هدا كلذ لق [عرضت ناو اذا 5لاق+كقنح ترصأل وأ ةقملتل: لان
 نيحلا يف هوحرطاو !ديدح هو رقدأ: لاق . هللا ءاش نا ىّتشتو

 ثعبو ع 1! ف واجر عع ينثا يدع نب 0 ماجا 3

 لا اي رم ىلع 0 لاقو: ءاورذك مهصخخ اف عابرالا سورا

 ردع روظاو ادايز تب عو ف اخ مش *. رهظاو عومشلل هي هنلا 2 ارح نا اودهشف

 2 0 نال ناو هبرح 0 هودع نم ةءاربلاو هيلع محرتلاو بارت يبا

 هذه ْنْظا اه كادت ةدايذلا ف دايز ل لثما لف هباعحا سوؤر

 ةدرب وبا تكن. ةءبزا نه رثكا دوهشلا نوكي نا ٌيحاو ةعطاق ةداهش

 يبا نب ةدرب وبا هيلع دهش ام اذه. يحرلا نمحرلا هللا مسب : ىسوم يلا نبا

 نعلو ةعاهبل قرافو ةعاطلا علخ يدع نب رح نا دهش .نيلاعلا بر هلل ىسوم

 ةعبلا كك ىلا مهوعدي عومشلا هب هيلا عمجو ةنتتفااو برألا ىلا اعدو ةنيلثل

 هذه لثم ىلع: دايز 0 ذك هملاب رفكو ةيواعم نيتموملا ريما علخو

 سفك دهشف .قمحالا نأ ملل بع عطق ف نليعال هللاو ٠ اودهشاف ةداهشلا

 ار يشا :لانتتف :ننانلا ندم كلذ لثم' الغ نورحال !"ةض ذلغلا عابرالا

 20 ّق 1 وك وع ناذع ماقف ٠ عابرالا تضر هننيلع نهشءاما لكم 0

 5000 كا مث شير دب اوأدبا : دايز لاقف ٠ يمسا اوبك : لاق س

 ليعمساو ىسومو قحمتا دهشف. ةماقتسالاو ةحصناب نينمؤملا ريما هفرعبو هفرعن
 نب ةريغما نب ةورعو ديبع يلبأ نب راتخلا اعدو ٠ مهريغو هللا دس نإ جيلط نر

 رج نب لثاو ىلا كلذ عفدو . الجر نوعسس دهشو . اغارف ٠ ةداهشلا ىلا ةبعش
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 داوج هل سرف ىلع شوف انوق ابا. ناكف ةعافر اما ٠ عانتما هدنع نكي
 لوخج كيف لا . لتقت ل ينعفني امو : لاق : كنع لتكأ درع ل

 مار ناكف ٠ هيلطي ليغ ليث تورخو 2: هسرف-هججا ىتح هل اوجرفاف مهيلع

 قيل نب ورحت 1 0 اوفرصناف ٠ هرقع وأ هجر ةاموكلل سراف هق ف

 ناكمومشتلتق ناو مكك م اسأنك مومو نإ نم :لاقحتنا نإ

 ناثع ني نامل اشف مهربي نا ىلإ هولأسف ٠ ييلع رض
 ٠ هرج ةيواعم ىلا ب را يفقثلا مكسلل ما نباوهو

 0 تانعط عست ناثع نعط معز هنأ: ةيواعم هيلا 2-6

 تاقتتاكط عسل نعل يرخأف» 0 اك تاَط نعط عمن هنعطاف هي هلع

 3 لوا ةسار ناكحف ةيداعم ىلا هسأر ثعبو٠ةناثلا يفوا نينم ىلوالا

 : مدلل يف لمح

 هيلع ردك نم 0 هه نوب ربهم مهو رخ باوصا بلاط يي دانز دجو

 ل لاعب أنم !ءرم : هل لاق دانز ىلا يفايبششلا دابع نب سنق ءاخ .مهنم

 هيلا ثعبف ٠ كيلع ما

 آل عال لاق بارت يلا يف لوقت 7 ام هملا ودعا : دايز هل لاقف٠ هب.

 ::لاقم ل ا بلاط يلا نب يلع فرعت اما هب كفرعأ ام : لاق ٠ بارت

 | ب فمحاع 10+ نيسمللو نسهلاوبا كاذ الك لاق. بارت وبا كاذف

 ءمأالا نك 530 لاق ٠ ال تنا لوقتو بارت وبا وه ريمالا كل لوقيأ

 عم ضيا ازهو:دايز هل لاق ٠ دهش كك لطارلاب هل دهشاو 2ك نلت

 انا لوق.نسحا : لاق. ”يبع يف كلوق ام:لاقف ٠اهب نا يمعلاب يلع. كينذ

 ”يضعلإب هقناع اوبرضا: 3" تويم لابس لا نيع :رم دنع يف هلثأق
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 الا لع 4 نعي اذهد لاتك .الاف كب دقت ألو امج هل نيرعأ تسل ل
 00 ل لاف هرملكف نيا لها نم هدنع ناكن م لك ماقو

 هلياس ل . معن :اولاق ٠ هب ينوقتتا اثدح ثدحا -

 ثعشالا نبا ىلا ثعب مث . و موي ذجان نب ةعيبر لزتم يف رخ ثكمو
 هب كليقتسا ام ينغلب دق هنا : هل لاف ناهبصا يبس نم اديشر ىعدي امالغ

 | رقت عججاف .تكبلا جرا يللاف ةرعأ 0 يش كلوب الف دينعلا راجل اذه

 ف ىريف ةبواعم ىلا يدعم قح يننموي .ن نا هلئساو هيلع لخداو كموق نه

 ءرتشالا ىخا هللا دعو هللا دنع نب ريزجو ديزي, نب رح ىلا دمحم جر. هنأر

 هنوملعي الوسر هيلا اوثءبف ٠ باجاف . رح ةلأس اهف هيلا اويلطف دايز ىلا اواخدف
 يف برح نمحرلا دمع ابا اب امحرم : هل لاف ٠ دايز ىلع لخد ىت> لمقاف . كلِذب

 تمل ه4 كاتف شقارب يي اهسفن ىلع٠ سانلا ملاس دقو بزح وا برملإ 1

 منن رج اب تاهيه :لاقف ٠ يتعيب ىلعل يلاو ةعاج تقراف الو ةعاط نع ادي

 لاف داو تابيه ٠ ىذرت نا كنم هللا انكما اذا ديربو ىرحاب 2 ا

 ايلف. نيعسلا ىلا هب اوقلطنا ىب :لاق٠ هيأ) يف ىريف ةنواعم لآ ىتح يموت 1

 «يلعو جرخاف . همصع طقلي ىت> حرب ا.ه هناما الول هللاو امأ : لاق هب يذم

 90 را بنطلا ريغ لمع هل أم دانزو. لايل رشع يح دز ةادغ يف سنرب

 رح نايا

 ىقت> الرا مث نئادملا الزت ىت> دادش نب ةءافرو قمحلا نبو رع جر :

 لجر وهو قاتسرلا كلذ لماع غلبذ ٠ هيف ان كح. البج انتاف لصوملا ان 5

 ةعمو ليث يف امهلا راسف اهتربخ ةعتلب يبا نب هللا ديبع هل لاقي ناذمه نم

 ملف ىقستسا دق ةنطب ناك ورم اماف.اجرخ امهيلا ىهتتنا اهلف ٠ دلملا لها
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 دق اذوه: تلاقف . ارح سلطن :اولاق ٠ نوبلطت نه : : مهل تلاقف مهتيقل افا

 الب هللا دنع ةعم بكرو ٠ ع . عنعلا وحن اوؤرصناف ٠ خلا يف هت

 ةلملو أمون نا 5 لزنف يدنزالا ذجان نب ةعسر راد ىلا ىقح

 هللاو امأ : لاف ثعشالا نب دمحم دايز اعد هيلع اوردقن نا مهزعا ايف

 ملست ال مث اهتمدهالا اراد الو اهتمطق الا ةخغ كا عقأ الدا رع قنات

 كتلمما دق : لاق. هملطا يناهمأ : هل لاف .ايرا اير | كعطقأ ىتح كلذب ينم ظ

 عاتب مرو . ىصسيالا نم كلت دف الو ب تنج 1

 نم يدنككأ ديزي نب رم .لاتف :اًفَشع 0 لتي نوللا عقتنم وهو ني

 1 و 120 هايس ليو يا 0

 مآ : لاق ٠ معن : لاق ٠ 51 ما لا ًاسوبح ناك اذا ةنم هيلعرد نا

 0 يلع نآلا تنك ناو بوعش كن دروال كنع صاح نزل هللاو .

 هاسس لحث ٠ لعفي ال

 : لاق .اًريسا هب تأ دقو ديزي نب سبق يف هملك ديزي نب رج نا مث
 ريما عم هءالبو ُهنع هللا يضر ناثع يف أر ا فرع دق سأب نم هيلع ام

 عم لتاقت مل كنا ت كيبلع نق: لام ب قاف هيلا "لس مث . نيّصب نينمأوملا

 نسخ نم هنلم دل كلل [رتغ دتو:ةبح كن تاداق هل 6
 ها نا هب كنا: لاق ريع كيخاب ينيأت ىت> كعداال نكو٠ كر

 نأ ىلع معن : رم 0 ٠ ديزي نب رح اذه : لاق . كعم هنمض» نم تاه: لاق

 !ديدح رفرأف هب أو ٠ ٠ هب أيت أذ اتلطنان ٠ كل: كلذ: لاق ةةمدق هلام ىلع هنمؤت

 ”هوعفر مث : ضرالا 5 هرقل ا 00 عد هعفرت "لاح را

 :.لاق ٠ ٠ هنموت مدا : لاقف ديزي, نب رحح هيلا ماقفءار اا ارمي كلل ذاهب لففف“ هوقلاف
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 : نا لها رف ( لاق٠ اد ىلإ لل اودجو ا ٠ لك اوذخاف اولخد دق نادمهو

 نادتمسو حدمب لع ىداف اًدابز كلذ غلبف٠ 000 هك يحاون ىلع

 : هباعصال لاق ةعم نم هلق ىأرو هراد ىلا رح ىهتنا اهلف ٠ يلا لها مو

 ل امو مكسسموق نم مكيلع : منت ١> نع ةقاط مكحي ام هللاوف اوفرصنا

 000 حد. ليخ ل (ءاوأ يي ف اوذورصتل ريش ٠ كالهلل مكضرأ ّنأ

 اواتاقتف.ةعامجو ورع نب ةديبعو ديزي نب سبقو ديزي نب دي مهيلع فطعف
 لاتق ٠ موقلا رئاس تلذأو ديزي نب سبق رسأو اوحرْخ ةعاس نع اواتاّتف .مهعم
 مث. قرطلا هذه ضعب يف ذخآ يلاذ اواتقت ال ارقرغت مكسب ابا ال : رج مهل

 ناماس هل لاذ مهنم لجر راد ىلا َقح كك ه اتلعل ىذ قيرط وجم ذا

 ا لكلا كتل لا اوك ا مث هلك يف موقلا ا لخدف ديزي نبا

 رح هل لاقف . هتان تكحفؤ .مهلا جرت ىهذ م - همس ديرب نب ناملس

 م اورق اود 21 كل انأ ال ددرت ام

 ا قفا هلع نك: رج هل لا ةف ٠ كنود يدب يف هئاق تنث ام اذه ىب ةدسسل

 امنم جرحا ةخوخ را ةمحتتا طئاح هذمهت كراد 2 امأ ١ كتان ىلع هب لغد

 كراد يف يلع اوردقي مل نا موتلا ناف كّلسيو مهنم ينمّلسي نا هللا ىمع
 0 ن. ربنعلا ينب دود ىلا كلجرخح ةخوخ هذه ىلإ اب : لاق . مثرعا كرضي م

 ىضفا ىتح ةقزالا هب نوكلسيو قب رطلا هل نودّشب يملا نم ةيتف ةعم جر

 لبقاو ٠ ةنع اوؤرصناف ٠ هللا مكس جري اوؤرصنا : كلذ دنع لاقف ٠ مخمل كلو

 هل ىتلأ دق 5 كلذكت هناذ ٠ ابهلخدف رتشالا يخا ثرحلا نب هللا دبع راد ىلا

 أ ذا رشنلا نس>و هجولا طبسب هاف 7 ا ظسشو: شرفلا: هلل دبع

 اهل لاق ءادوس ةما نا كلذو ٠ منعا ْ كع لامك لعرعلا«“ نإ :.هل ليقف



 ا

 ءاناو نزاوهر يد نادم مل ربناا ىلع وهو دايز لاقف (ل 5)

 رع 0 1 0 ال ناَفْطَعو دّسآو حْدَمَو ضيف

 تشان وأ فالتخاو 00 عا عم رضع ريست نا هرك مث ٠ هب يلوتأيلذ

 نافطغو دساو ضيغب ءانباو . نزاوعز مة متل : لاف مهاب امف ةيمفل

 6-0 رج يلا اوضمل مث ةدذك ةنابج ىلا نادمو ذه .ضمتلو

 . ب يفتأيلف مهبحاص ىلا ارضباو نييوادُيصلا ةناج اوفي تح نبل لها
 ةناحج التف ةعازخو ةعاضقو راصنالاو مهْثَحَو ةليحجو دزالا تجرح

 ةدنكن ه مهناكك نيل 0 جرن مو ٠ نييواديصلا
 نب دنم# نع فنحم نب ى ن. ديعس ينثدن : فنحب وبا لاق

 دبع مهل لاتف٠ رخ سما ايفل نورواشتب مهو نا لها عمل يناف : لاق فنخم
 00 نا توجر هومشلق ن ناف,ِيأرب مكيلع ريشف انا: فن نب نمتززلا

 نادمهو م باش يف ع كيت 5 . نأ مثالاو ةماللا

 ىلع مار ةام 2 مكحومرق ة< 1 نو نوهركت ام .

 ذم باش نا : انل ليقف انتا ىت>الو الك الا ناكام هللاو الف كلذ

 كلذ ناك  كرظن تيثأ ام كرمعب مدعت ال: 900 كتير نيح نآلا كتتن رع دقاو
 ةبرضلا كان ىلع ثمدن نو طا |4 عا ناك لف لإ يغلب دقل هللاو ام. ناطيشلا رمأ

 كسأر يف كب رضأ ىتح ثناو انا قرتفا ال هللا ال. ىرت نآلا + هل تلك 0

 ينلأسو يندشانف (لاق).توت وأ 5-5 وأ نكن روع اجو يتلا ةب غلا لثم

 اغنماف ةبلص ه ةانق هيف ناهفا يبس نم [ريش ١ ىعدب امالغ توءدو هياع تاق ٠ هللاب

 اج قفصأف ضرالا لع هام دق توتسا نيح.هقااف . هتاد نع لزتف. هيلع لجأ مث نم

 كلذ ك ىرهذا نم نعترع هتيقلف كلذ دعب أربف . تاضمو ةتكرتو ههجول و ا

 قمحلا نب ورم نيبو كنب هللا : هل لوقأف . كنيبو ينب هللا: يل لوقي
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 ايف اننل نوكي نا هللا ذاعم : اولاتف دايز ىلا اوبثوف ٠ رجح عم مكستريشعو
 هتنيف نوكي نا تنئظ ام لكو ٠ نيننمأوملا ريما ةعاطو كتعاط الا .يأر انهه

 رح لوح يتلا ةءاولل هذه ىلا مكت» ْئرعا لك مقيل : لاق٠هب انرف كاضد أوح
 ا يدع هتراشخ نم عبط“ نمو هتبازق اذو'ةتباو هاا لجرلا 0

 يفد ظلك ا رفح قطا ع نود وجو اوم: تعطتنلا نم
 يقتناف بهذا : هتطرش سحاصل لاق هبا | ةفخ دانذ ىأر ايلف - ٠

 هيلع اوُدشِ مث فولي دمع اوعزتني نا كعنم ند رذ اّلاو كاعبت ناف . رحب

 .ريمالا يح هل لاق كاك هأتا ايلف. هنود لاح نمارس

 دمعب يلع: . ىاصصال لا هسحيال نيع يلا ا رح ناوكا لاف

 :ةطرمعلاوبا اي نادرا قب 1 لاف . اه اواَقأف اهلا اوُدتشاذ ٠ فويلسلا

 لاق لو ا لاق . يغيس يي . اف ىرح كيكة لف كل سل هنا

 ىلع رظني دايزو ماقق ٠ َكاموق كاسم كلهاب قمللف ناكضنلا اذه نم م

 نب ركب هل لاي ءارمملا نم لجر بريضف ٠ دمعلاب ارح اوشغف ٠ مهيلاربنلا
 نب نالحمتلاو رعوعلا نب نامفس وبا ا دومعب مدلل نقر يأ ديبع

 4 لَك دولا ته“ كعر اد هب انتَ البق دزالا نم نالجر امهو ةعمر

 ١١( امه 0 د ايراوتم ع لزي .ملف تعوم نب هلا دينَع

 51 لاك نوع نب هللا دبع نع دايز“ نب'فسوي يتلق فتعوبا لاق 3
 يذلا يرمالاب انا اذاف ماعب ابعصم كلملا دبع لتق لبق ارِيَمْجاِب ةوزغ نع انفرصنا
 نرإ تكا ايرمولا كلذ دم حجار اع هللاوالو ىف اني ' قفل نباوزتغ توف
 كلا تا نأ لا ءانرظت نيد كطو ره رهدتتلت هنار الف ..هخرغا نا هكار ول
 ل ل ل تقر ل اكمل ورع براش تنآ : ُهلأسأ نأ تعهركف

 . يوي:ىتح ةتعرصق دجحلا يف دومعلاب قهتإلا نب ورمع سأر هيف تبرض يذلا مويلإ
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 عمستو رخ ىلا فاتخت ةعيشلاو .٠ هلضفيو همركو هندي دايز ناكو
 ةرصإلا ىلع فاخ و ةفوككاب فيصيو ةرصبلاب وتشي دايز ناكو ٠ ُةنم

 نا : ةّقع نب ةراع هل لاف. يح نب ورم ةفوكلا ا

 3 رم الإ كجورخ دنع كان ل عمت رجح ىلا فاتخت ةعشلا

 ل ثررح نب ورع لمعتساو . ةرصبلا 0 هظعوو هرّدخ دايز

 ةعبشلا هيلا د صو ىلع ءيجيند٠ رح ىلإ يحلل

 2 دما تو ةراظنلا مه . فيطو هنصنوا رهعسلا كلث اوذخأب ىتح

 غلبو . د صقنو هدو 0 مدي مهتاوصا تعفتراو مهطغل رثكو اورثك

 ىلع مه .رصملا لها فارشا هيلا عمت او ربنملا دعصف ثيرح نب درت كلذ

 نوربكي رخ باىصا نم قْنَع هيلا بوف ٠ فالكل مهر ذحو ةعارللو ةعاطلا

 هياع قلغأو رضقلا لخد 7" قل ا و اوند ىتح نوتسنو

 : :كلام. نب تنك لوي لثمشر هشنا ماتا: ايف زيخلب دايت كاس

 عز ضرعلا عنا 2 اذا مالع 0 لاق ضرعلاب اودغ ايلف

 لبو ٠ هدعب 038 هعداو رخ نم ةنوكجلا عنما مل نا ءيشب انا ام

 لخدف ةقوكلا ىلا ىتح لسقا مث. ناحرس ىلع ءاشعلا كب طقس دقل رح كما

 يف ىلاج رجحو . رضخأ رح فرطمو سدنس ءابق هيلعو جرخ مث .رصقلا
 لاق مث سانلا رّدحو يطخت ريدا دعصف ٠ اوناك ام هباكصا ةلوحو رهتلا

 هللا بهذف . رجب ىتئاف بهذا: .ظرشلا يما يلالخلا تل نذل
 .هوربخأف دايز ىلا اوعجرف .طرشلا اوبسف ةمارك الو هيتأب ال : هباصصا لاف .هاعدف

 يدنع مكتادبا٠ يزخاب ثوسأتو دم نوكسلا ف ١ لهأ ف ذارشا ان: لاقف
0 

 مكصؤاناو كتوخاو يعم متنا ٠ بوبذلا ةجاوقلا اذه عم مكح واوهأو



 55ص

 "1 يا هرمالل ازاجدو هدوق هبلع نذاتساف . رصقلا لغدو ةريغلل لزق
 ريما قاس هللا لاق كلذ فكو : اولاق .هتلتق دق يلا : مل 0 ارح

 هلتقيف ةلهو لوا دنع هذخأيف ء هنت اب ايبش هب عنصيف يلثم هبسجف يدع

 اذه لها 'ىدتبأ ن ا أمو يلمت فعضو يبلجا برتقا دق هنا ٠ تق

 يف ةواعم زفيو ىقشاد تاكو ىلا تاو مراح لا

 ا بلاسلا| هر دقوا يزور ديم يالاق ةريسغلا لذيو انندلا
 هاندجوذ متانيرج هللاو دق : لوب يملا نم اي يش نعش : ةمقع نب نع

 : مهريخ
 دايزا ةرصبلاو ةفوكلا تعم نيسمخ ةنس ةريغلا كله مث ( لاق

 ينغلب دق : و لا ًاكيدص كلذ لق هل ناكر .هءاق زخ ىلا هجوو اهلخدم

 كلذ لغم ىلع كلتتحا ال هللاو يلاو ٠ كنم هل رجعت تلا هاير ل

 نم همن دق هللا ناف هدوو يلع بح نمر يات تنك ٠١ تبأدا٠ ديا

 ةيواعم ضغب نم هب يفر 5 0 امو ةولاشو ”هراصف يردص

 كوخا لاو ٠ ةّدومو اح هلَّوحو يردص 02 كا تا ةقفالعو

 اذاو٠ ٠ يسلم ىلع يعم سلجاف نسال س | اج ناو ينتن ثا اذا ٠ دهمت يذلا

 ب لك يف يدع كر ٠ . كيلا جرخأ ىتح سلجاف نا لو تنتأ
 كنيدو كاند كل ملست مقتست نإ كلنا + يقع ها ةودغ 00

 ىحا ال يلا. كمَد يدنع طشتو كنيشت كلف الاعوام كمان

 7 ل : رح لاقف٠ دي مهللا ٠ ةح هج ريقي علا الو ةمدقتلا لبق ل اكتلا

 ٠ هدنع نم عج م. ةتهيصن لبق انو صن دقو بج م الا ينم ريمالا

 بايو هيقثي ناكف
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 ا لاق ٠ ءالوه تيرغ تنا : ءال- 1 لاق «رورغلا لاق وه نمو : لاق

 نيت يتب د ماساف ٠ ملأ لاق. دورغا ينكلو رورغلاب تل يلا كلما

 همال رورغلا الا دب وس ا كو بقالب سل هع - رورغلا

 نها زم لا 0 مقي ءالعلا جت 2 توي ارت

 نبا 5 6 2

 يدع نب رج لتعم 6

 ىلا نب 0 مذيف ربنملا ىلع موقي ناكة فوككا ىلو-امل ةمعش نب ةريغلا نا

 رح موقش ٠4 .هكريو ناوعل رعت نلغ عدَك نعابو مهنم لانو هت هتعشو بلاط

 ولو هلل 0 000 انك اونمأ تلال لقي ري "يدع :

 0 ةريغلا هل لوقف ٠ نوسعت نم 3 وح 0

 فكي م: كالثم تم" ٠ اريثك ابناف هترطسو ناطلشلا 3 هسبخغ رقفاد اذه

 لانف ربنملا ىلع بطخي همايا رخآ يف اسوي ةريغلا ناكى تح كل ذك لزب ملف ٠ ةنع
 ةرعن رعنف رمح فثوف ٠ ةتعمش ن :علو هنعاو مالسلا هي هلع بلاط يبا نب يلع نه

 ناسنالا اهيا يردت ال كلنا :هل لاقف هجرادو لتشمل ٍ ناك نم لكت فن

 نكي له [ع ءاهتسح 55 كنافا| انفاز زراو انثامل طءاب 557 هن رهو مل نم

 ظ رقتز نينمؤملا ريما مدي املوم تخخآ| دقو كلت ناك 5 نمل الو كلل: كللد

 انل نم رم هللاو قدص : نولوقت الجر نيثالث نم رثكا ةعم ماقف ٠ نيمرج لا
 .٠ كلذ يف اورثكاو .انيلع يدجتالو اذه كاوتب عفتنذ ال اناف انتايطعاب
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 ام ىلع 0 0 روس أو لوتقمو مك ظلما جانو درتف اره قدشل

 لعب ةناف مطخلا اماو٠ ٠ تلفاف رجلا | هياع ااا لجر تلفي مو ركسملا يف

 ةكر موسوكي مهالخ نويلَسلاو 0 ماتق ٠ هداف راطو شهدو

 نب ورع ينب دحا رذالا نب فيفع هب رف ٠ عطقنا باكرلا يف هلجر عضو املف
 0 ينلقعي ةماعمأ سَ سر ينب نأ لجر الآ: لوقو ثيغتسي مطخلاو مق

 ٠ كناقءا كلجر ينطعا :لاق اف «متغت : اق 0 لذ فيضع ةفرعف 0

 د ط يح“ لاقف . ةكرتو دؤخلا نم مدا ايوقنف اهلدع ؛ هلجر هاطعاذ

 هل ما 3 نم ةدع فيفع هو 006 كّذما ئكخ توغل نا ُخَأَ يلا

 نب سك هب سم ىتح فرعي ال ن : 1 كلذ لوقي مامإل لعجفو ٠ م اوندصأف

 لا اردت 9 الف١٠ةلتقذ هيلع تاّجصفأ 4 هفرعف ٠ كلذ هل لاقف 0 ٠

 قددإل اوررحا أم دغب نوعلتما جرح أ هن ىذلا تف رعول ةاث< ءوس أو

 ىوقأ رجا سرف ناكو جا م اق سس ٠ مثوعتاف مهوباطي م وهلا ىلع

 ماسو ب ا عطقف بوقرعلا يف 0 ةنوشب نإ يحَخ اماف٠ سَنَق سرف نم

 - ١ كارخإ يف رذنلا نب ؛ فيفع لاقف . اسنلا

 116 كلان قلت خرم لكك اىو» .> اننا: !ةنباأللا توكوفلا لقرب ناف
 مرا الاب اب رلاو وربع ةرساب مها هل 7 1

 بابرلا ةتماكف .رذنملا نب ناهعنلا يحا نبا (١١رورغلا رذنملا نب فيفءرسأو

 : ةنرجا يلا :.لاقؤ ءالعلا ىلا هب ءاخ . هريجت نا هولأسو مهتخا نبا ناكو ةش

  اوناقف نب رمأب هكلولا كوسم |: لاف ىدسإ ىلإ نع عقلا نب هيلس كدح (1)

 لورتلا' سس 'ناكو زدت( نب نامغتلا نيرذنلا اوكلذ ؛ ردا -لآ يف كلملا انذز



 امن

0 

 انيعجا ةندملا نايتف» الو ركحو ابا غاباالأ
 يرسم كازيتق در لو تبلل 0
 انيرظانلا ىشفي سمشلا عايش مث لك يف مهءامد ناك

 انللكحول ا اندجو انا نمحرلا ىلع اناكحوت

 .نيرجاب ةّدرلا لها لاتق ىلع يرضالل نب ءالعلا ركب وبا ثعب :دشار نب با لاق
 ىلا ءالعلا لسرأف .رج انلزن ىتح انرسف ٠ نيملسملا نم دري ل نم هب قحالتف
 . يكلي امم مطملا ىلع الزات ىت> سقلا دمع يف اًمذنا: نأ رخا لجرو دوراحلا

 نوملسملا عّبجتو . رج يلو امم لزني ىت> هيلع ردق نيثو ةعم نث وه جرخو
 اوناكف نوكحرشلاو نوءلسملا قدنخ مث. يرضفل نب. ءالعلا ىلا مهلك
 سانلا انبف.ارهش كلذك اوناكف مهقدنخ ىلا نوعجريو لاتقلا نوحفارتب

 ابناكف ةديدشس ءاضوض نيكرشل | ركسع ف نوملسملا عع تاك كلذك هيل

 قَدَح نب هللا دمع كاع موقلا ربي اننا نم: ءالعلا 3 . ةعزه ءاضوض

 ميتدختوب نم اند اذا ىتح جرخن .ةيلحم هما تناكو - موقلا ربخب مكتآ اذا
 نب رجا ءاغ. هارجنا اي: يدان لعجو مه ب فسسشاف ٠ تنا نم : هل اولاقف هوذحلا

 لتقا مالع٠ مزاهلا بمهللا نيب ةلمللا نعيضا ال : 30 كاش ا تف ةفرعف ريجب

 عارتو مطال يب نعالتأ» سقو ةرتعو تاللا متر لحت نم رك اسع يلوحو

 حالا نبا نشب تينا يلا هللاو :لاقو 017 1 ٠ دويش متناو لجيل

 هيلا برت“ .اعوج ثم ديف: قمعطاو اذه نم ىنعد : لاق ٠ ةلبللا كلاوخأل

 كلذ لوقيد» يتيلع ىلا قلطنا ينذّوجو ينامحاو يفوز: لاق ات م لكأف, اماعط

 : هلو لعفف ٠ بارشلا هيلع ىلغ دق لجرل

 موقلا جرش . ىراكتس موقلا: نا مثبخاف نيملسلا كسع لد م
 جرحو ٠ وح هدد راع قع
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 «٠ مهايل د مه ل ةزافم قيرط ىلع ماو: لشق نب ثءشالا ع برحص

 رياكسصم سأ مهنم كاقو:. غن مهيدبأ ْي ناعرف تامو ٠ مهن بره م

 لاك ءالا] اودزوو او ىتح اًثينع اق هوس هباوضأب قوسي مطحلا لعج و. شطعلاب

0 
 منغ الو لبا يارب تسل م ز يدتشاف دشلا نادا اذه

 مد 5 دنه نباو ةادملل 3 مضو راكهط ىلع رازجب الو

 مدقلا فانخ نيقاسلا حدخ . :مزاك مالغ اهساقب تناب

 مطح قاوسب للا" اهقل“ دق

 مساف مالسالا مطخلا كرداو . هيف اذه ديشر لوقل مطالل ذئموب بقلف

 + نب ملا لوقو تاهل »ا 2 ريق ترش

 نمو ةدرلا ىل اع لماو نب م هعبتا نمو هدي ل

 ىوغتساو رو فيطقلا 0 ىقحا رفإك لزي ل نم نب 5 ةرملا ريغ نم 2

 دع لعجيل هلاقاف نييراد ىلا اًثعب ثعبو ٠ ةحيايسلاو طرا اج

 نب رورغلا ىلا لسراو . نيملسملا نو 1 هل نيفلاخم اونكو ة ةنلياو مجال ن ِساَعلا

 ترفظ نا يناف تثا: هل لاقف رذنملا نب نايعنلا ىخا نب رذنملا نب ديوس

 مهرصاخ (5) ةاّوز ىلا ثعبو ٠ ةريخلاب نايتنلا# وكي ىلع ني رمل: كنكم

 0011 ويفقد نيم لسلا "نم نيروصحلا لع راضلل تعلق مزيل لاو
 7 بالكن ب ركحو يبا .ينب دحا فذح نب هللا دبع هل لاقي نيماسما يملاص

 ”ةفدح نب هللا دمع 1 0 اوداك ىتح عوملل مهيلعو هي هلع“ ل كاو

 فاوج ىلا ليقو (؟) يرتعلا ضيمر نب ديشر وه ١١(
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 همههف ام ريغب مهمذي و نساد حدميو مز فتسنيو ويلا لوش ةناذ رعاشلا يف

 يلع: ل لاق مث 57-5 :تمط ىلع : لاق م هابل ايمطت الآ قرا

 ريما اب دوعب ال : ولان ٠ ىعوا وهف ىسولاب ىل اع لبال نكمل ىلع فصخلاب

 < لاددد نينموملا ريما اب دوعا ال: لا هزم ا نا هيلا انراخلف نيئماوملا

 1 د كا نايضت احا - عورتا ا . ءاجعلا هل

 قّةفظف ةئيطح اب انّنغ لاقو ىرخا كل رسكو ةقرغ كل طسب دق شيرق

 ةئطملا تيأر ىت> انندلا تضقنا ايف : ملسا نبا .لاق ٠ ضانلا ضارعاب هع

 . ةئبطح اب انتغ: لاقو ىزخا هل رسكو ةقرغ هل طش دق رع 5 هلا ديبع دنع

 كلذ هللا محري: لاقو عزفف رع لوق ركذتا ةنيطح اي :ل تلقف .هينغي لعن
 رمت نا كلراتخالا نب , هللا كاع ع نع يددو٠ .تانفام احتوت ل اما ء ءرملا

 و ركتقات قلاع و نأ دارا ةئيطملا قلطا امل هنع هللا يذر : 3

 ع يصل هيج نين 5-39

 1-0 [فمآ يصاو يمذ يي يتمرد

 ةدرلا سرح يف مطخلا ةعيبض نب حيرش

 لاق. دثرم نب ورع نب ناسج تنب دنه ُهماو ةعدض نب حيرش وه

 منغف ةعبر نم اهعج عوج يف نعل ازغ ةعيبض نب يرش ناك: ةديبعوبا
 يدعم نب يدهم نب ناغرف اهتِف رسأ ةدنك نيبو هننب تناك رح دعب ىبسو



 كا

 ىنأز اهلبضا ةافِص يأل 3 نم مكلوا 0 نأ ينذ ن ناك ام

 اي ريغ النو اديلت 1 ع مننا كح نما 0 كواضان دق

 .. هدشنتساو هيلا زمع .ةعفرف باطاللل ني ريع ناقربزلا هيلع ىدعتساف
 ء ربع ةسيجحت» هيلع علسو من: لاق ٠ هامش هارتا : ناسسلس رع لاق + هيقئاف

 : سل يف لاق ام لَّرا وهو لاقف

 الاوعسلا كيلا يداءالا ينتقس ورما يلا كدب ذوعا

 الاون نجتأو لا كك دعا ناقرقلا ” نه 22 تلق
5-4 

 الاقم ماتم لكل نافذ كيال م م 0

 الاحر لايت كيلا تادف د _ةداص 0 هع 0 03

 ال فو ال نضفج 6 ءاجولا نو شال رساوح

ّ_- 

 :املوا يتلا هتايبا لاق ىت> هيلا رمع تفتلي ملف

 رجس الو امال لاصار بغز 9 0 يدب كلا ادام

 رشبلا ىعنلا َديلاةمكتلا ىقلا حافر نم يذلاءاألا تن

 رثالا كب تناك مه هفدال نك ال كومّدق دا ا كورئؤي مل

 ال ماجن ا نيب مهكسم لمرلاب ةييصىلعزنماذ

 ركل اب ىمعت ةيداد ضرع نم مهنيد ينيب ؟ كذادف يلعا
 نب ورمع لاقف.“« خرم يذب خارفال لوقت اذام» لاق نيح ىكف (لاق١
 1 هكرت ىلع يكب لجر نم لوا ءاربغلا تآقاالو ءارضخلا تلظا ام : صاعلا

 كو ا لاق موب نفسو قلع ي.ركلاب يلع: رغ لاف . ةئيطحلا



 ٠ 1 مس وع ليس بو سو م هه

 الو لاق ةئطالا تر

 اقربزلا محي ةئطلل لاق نتنحم
 : ايف لوقي

 ومال ركيس

 مككابأ ال ضيغب بنذ ناكح ام
 مكسر د ول كر كل

 شرال ادع مسح

 مكسفنا ب تسع 0 ُِك ادب ال

 نم نست 5

 0 نوه اولاسطا موقل راج

 مهيالكص ةترهو هارق اولم

 استغل لحرتا ال مراكحلا عد

 ةيزاوج مدعي ال ريخل لعفي نم

 انج |ءرما أ

 دم ' كفو

 *” باو
 يم

 أل كب ابدع ىضا امو

 ةتديصق ضيغب نع لضانيو ن

 ل

 ءابر الو لاففلا ُْ ميدق

 ءازح ةلافم نم اذهف

 ل

 ساك اب. سامش نب يآل لا يف

 سانلا رخاآ ودحجي ءاج 1 :
 ىناساو 6 ا

 01١ ينسارعأو يب 2 0

 0 مكن 00 0

 8 نيب م هورداغو
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 ياا معاطلا تنا كئاذ دعقاو
 20 بايب

 ي

 50 قاوم نيب فر ءلا بهذي ال :

 يقتسملا متاملاو ٠ بفاحلا دنع ةقانلا ع 0 تنحلا (90)

 را م قوف نه ولدلا بذجي يذلا

 ل كب زك ودنا نوح لقت مل: ءالملا نب ورمم وبالاق 2١

 هي زاوج مدعي ال ريخلا لعفي نم
 : ةفرط لوقف : هل ليقف

 دفاع تكا مايالا كل يدبتس

 نئانلاو هللا نعي فعلا :تعذنال

 31 ءارعشلا ”تااق امم تدب 01 00 كيتاي نم: لاقف

 » ٍسانلاو هللا نيب فرعلا بهذيال » ةايطالا لوق لإ نعط٠ هيثو

 نق 5



 ١ 1 هو اماما

 ب

 عع )

 قحراسو ةحير ذخاو 5 ناقريزاا"ىسكرف ٠ فوع نب ةلدهب ينب يف ىدانف

 وهام: ارلاقف ٠ يراج يل اع او ذر كات نييعيرقلا سامش ينب يدان ىلع فقو
 لها رضحخ 0 ا نيب توك ,آ مآل .ةتيضر ةتحرطا دقو راج كل

 تسل : لاف ٠ هراج لجرلا ىلع ددرا :اولاقو اًضغب اومالف مه وق نم ىهحلا

 ةجرخأ ل يفراتخا نان هقدر هرمال كلام رح لجد وهو ةَتيوأ قريات

 ناقربزلا ءاذ٠ هطهرو اضيغب راتخاف ةئيطخلا اور ٠ . ةهركصأ مل هراتخلا ناو

 ٠ ال: لاق ٠ مذو طخ“ نع يراوح تقرافا يكمل لل لاقو هيلع فقوو

 نيب ناك هنا ركَذ ُهناف ةديبعوبا امأو ٠ مالس نبأ ارو هوه لك 1 ل

 ناقربزلا نا امهيغ متزو٠ ٠ حاشتو حالت نيسعيرقلا نم ةعم نمو ناقربزلا
 قد ةنيطلل ب رج ناب رمع كش ٠ ضيغب ىلع باطل نب ريع ىدعتسا

 -راتخا | 5 ليو“ هيد الا نسل عضوم شما

 نا ريغ نم مهحدمي ةئيططل ل |ءجو ( لاق ٠١ نييعيرقلا راتخاف هب كلذ لعفف
 لجرلل فنذال: لوشو ىبأيق ةوضرحيو كلذ ىلع ةنوضحي مثو ناقربزلا رمح

 نب راثد هل لاش طساق: ن مرق نم لج ىلا ناقربزاا لسرا تح ٠ يدنع

 : لاتف اًضيغب اعف نامش

 110 طلو اهروماو ١ ةعلخ ءالا'فوحن لبا قرأ

 اة اسي لف ١ عرق يبارس تدرو دقو
 ءايط ةفنع يثور ردصو . ٠ قلبا ساتلا درو موب ىلك

 السلا لزن دقو يبملساف ٍِيأل 200 1

 ءالعلاو مراكحملا ثرح ىلا ركحي مااي يلوحت تاقف
 ءانلا اخدو هك ىلاعت رفوع نب ةلدم تساندجو



 ١ ؟ءملا (

 نب سامش هيلا مدوسر ناكو ةقانلا فتا ونب هيلع حلأ الف . اهنذ اممحاص ىلع
 لماجم تسل“: 0 نغابشلا لبحخاو سامش نب ضيفبو ةذوك نب ةمقلعو أل

 هودعؤو ويا ميلا تناوب و تك نا تنذ ٌلجرلا لع

 ةجوز ةدينه للا د مهجي ل الف: هربخ يف مالس نبا لاقو٠ اميظع ادعو

 :٠ ةلماك ةلممح ت تناكو ةكيلم ةتنبا جوتي نا ديري امنا ناقربزلا نا ناقربزلا

 لاق ةعجلا اودارا مث ٠ هيزادت كاذ يل يمو ةوفجع ةئيظح رمل نم تزهظف

 ترضح دق: (ةدينه هل تلاقف مالس نبا لاقو) ةرزح ما هل تلاقف: ةديبع وبأ

 انبلا هددرا مث اذكذ اذك ناكم ىلا رهظلا اذه كلهاو تنا بكراف ةعجنا

 قحا تناف تنا يدقت لب: اهلا لساف» ًاعمح انعسي ال ةناف كتحن ىتح

 ٍَت 30 ةئالثوأ نيموي ةتكرتو هيلا اهذر نع تلقاثتو تلعفف ٠ كلذب

 الرق كلذ يف مث دشا ناكتجو ءةعتخ تك 5 : هل اولاقو هيلع ة ةقانلا فنا

 2 لا ناقربزلا ناكحو .٠ ةذوه نب ةمقاعو 22 نب ضيعب

 : ةمعلع

 بناع- بيعيو . ينبع م١ لاني ال م نبا يل
 تاتا ىلعنيعيال»ت ابان يف هل
 براقع.:-هل "بدت .الو م : يلا ةيراقع' يزست

 تقاوعلا نم تانزحلا ف افي ال كمع نبا مال

 مهياجا ةئيطللل ىل اع اولأ الذ .هملع اظمغ اًناتمم ةمقاع ناكف ( لا ' ١

 لكب اوطبرو ةبق هل اوب رضف مهعم ل . كتم رئاص انا مف نآلا اما: لاف

 نبللاو زا نم ف اوك ارا هي ارحاراو ةرخ ةايزلا اا ل ١

 ..صقب ويحأو .ةنغأ لأ ناقربزلا مدق ايلف ( لاق ٠٠١ هوسك 1 ناكل 1
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 : لاق ٠ نم دنع: لاق ٠ هتبصأ دقف : لاق ةلك اذه وجرا تنك امو شععلا

 ” ل8. كلدلح ناو: لاقءردنن نب ناقربزلا : لاق ٠ تنا نمو : لاق ٠ يدنع

 ؛ىلزنم' لات: ىتخ ٌردقلا نع لسو نييعشلا علطم لبقتساو لبالا هذه بكرا

 )1١( ناقربزلا ما ينو ةرزح ما ىلا رس: هل لاقف ( هربخ يف ةديبعوبا لاقو)

 رثلا نم هل يرثكاو هيلا ينسحا : نا اهيلا بشكو ٠ قدزرفلا ةمع ضيا يو

 كلذ غابف . هيلا تنسحاو ةأرأا ةتمركاف ٠ بدح بعص ماع يف كلذو . نبللاو

 ( 5 ) نب ةقانلا فنا وهو رفعج نب يأآل نب سامش نب ىماع نب ضيغب

 :( هع نع يديزيلا ربخ ينو ) ٠ اهومنتغاف هع ينبو ةتوخا غلبو عيرق

 اوناكو ةقانلا فنا نم نوبضغب اوناكو : يلارعالا نبا نع سبح نبا لاق

 ناقربزلا نم فرشا اوناكو ُهلهأو ةتوخاو اًضشب ينعي فرشلا ناقربزلا نوعزاني

 هسفنب مهالعتسا ناك كف اكن ال

 ”ذغأت ال قالذلا ءيس ادد ةطنلا ناكح : هربخ يف ةديبعوبا لاقو

 ٠ هب ترصفو اهلع ن :اه ا هرزح م 5 املف ٠ كلدك اع ةعمز نيعلا

 ل قر نا هيلا ااسرأف ةرزح ما هب عنصت *ىلا ةقانلا تا ونبو ضيغب رظنو

 لما يذلاب لو ةلفغلاو ريضقتلا ءاسنلا تاع كك * ّلاقو مييلع ىلأذ

 0 نورخا لاق 0

 ا اول ماب عسا 1 ارفمج تنعبف

 . هاطعا ام رحو اهفنا يف هدي لخداف ٠ اذ كاش“ لاقف .٠ اهقنعو اهسار لإ ةقانلا ن

 : لاقف ةئيطملا مهحدم ىتح ممل بقللاك كلذ ناكو ٠ ةقاثلا فنا يسف

 اينذلا 'ةقانلا فناب يوسن نمو مهريغأ ع يسر
 5 مها ريف مث كلذ دعب راصف

 تحتم
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 ظح الم يدلو نم قنألل: لاق. كلام يف لوقت ايف: اولاق .روبت ال ةراحخت

 ٠ تيضق اذكه ينكك: لق نفل لجد رع هللا ىضق اذكه سل :اولاق ركذلا
 ريغ هيف دهعت يش لهف : اولق مهلاوءا اولك : لاق ١ ىاتيلل يصوت اهف :اواق
 موكا ناف ترم قس ابك ينكرتو ناعيا

 ناتا ىلع رام . طق كه يلع تم ا ناتالاو هشارف ىلع تومي ال

 : لوب وهو ا نوئيحيد هب نوبهذي اواعجو
 هبرما اجي هني مي هئيطح ن نم ملأ دحأ ال

 ( ١ )هيرف ىلع تام همّول نم

 ١ ناقربّدلاو ةّمطخلا )*(

 ٠ هموق تاقدص يدوب ةبدح ةرس ف رم ىلع ناقربزلا مدق

 هل :لاثق ٠ هتآرعاو هتانبو ةدارسو .نموأ :هانبا ةسغمو: ىرترت طلت ١

 ا_تتمطح دقف قرعلا : لاق٠ ديرت نيا : ةئبطملل ةفرعب لو ةفرع دقو ناقربزلا

 يينكت الجر اهب م ل ا عنصتو : :لات ل

 هيف كل لهف٠ ُةتبصا دق: ناقربزلا هل لاقف دبا يحدم هيفصاو يلابع ةنوم

 كليو اذه : هعمل لاف 35 راوج ْنسحا كرواجيو اًرتو نبل كعسوي

 ناتالا ةيرفلا )١(

 هيسش هنس1 ناقربزلا ىو اعاو . ردب نب نيصحلا ناقربزلا مسا ناك عم

 كلذل ناقرب زا ىدسف نارفعزلاب ةقرب زم ةمامع سبل لب ليقو .ردقلاب
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 : لوقي ثيح رعاش هل ىباض لهأ اغا : > للإ# ٠ كاعنتب اع.صقأ

 رذيذل ريغ تولا ديدج تيأر» يننا ريغ ةّدل ديدج لكك
 ارا ردخإ هنا نستلا ربا لهأ اوملبأ : لاق: كاعتقني, اع كليو وا :اولاق

 : لوقي ثيح
 لبني َتَدُش لتفلا راغم لكب 0 ناكل ل نم كل أش

 د كارل مهيحاص ناتناضالا اين ه5: اذه كح حارا قّثا: اولا

 ١ : لوقي ثيح

 لبقملا داوسلا نع نولأسيال مهالك رمت ام ىتح نوفي
 : لاف . هيف تنأ ام ريغ لتقف اًنبش كنع نهال اذه : اولاق

 هملعب ال يذلا هيف ىقترا اذا هملس ليوطو سعص رعشلا

 ا 20 هي نارادفيو ,٠ ةمدق ضيخلل لإ هاكر
 : لاقف . هيف تنك يذلا لثم اذه :

 نأ مدخل ىل اع ع اذ رك نقع ديدش ًانانحا تنك دق

 0 < تاك 0 يسفن ثتدروف

 ديجلا ميدملا ىلع مابك ننال لاق :ةجاس كلل ةفيلم 1 ايعارلاك
 :لاقواين ىلا هديب ًاموأف١ سانلا رعشأ نمف : اولاق :الاها هل سبل نم هب حدب

 ال : لق هل اولاتف ٠ كاب ا ينعي ٠ ديخ 3 يف عبط اذا ريما اذه

 : لاف ٠ هللا الا هلا

 رت كما قرب ئذوع ٠ *عذو ةدح ايقوا تلاق

 بقاع ام نق ديبع مث : لاقف٠ 2 كديبع يف لوقت ام : "هل ليقف

 اهئاف ةلئسلا يف حاحلالاب يصل 1 شي ءارقفلل صو اولاق ٠ رامنلا لبللا

 اولات



 تيا جم "| ١

 مرد

 ذيع لاق يتلا نم:رتغل وهز دج دما تاما اما امأ : لاق مث

 نم ةكبلم ابا ا. :هل تلف قرع تاذب ةئيطحلا تقل : ةركب يلأ نب نمحرلا

 عمط اذا اذه : لاق مث هيل ن انملا اكشخ هلال جرخأو ٠ سانلا ا

 اطيح اهوا اذ ةاقولا ةادش نيرهللا يع ترضح 1: نتن ا

 . جري ال ىذم نا قحيو ٠ ماقيال تولا يعاد ىرأ ّينب اي : هل لاقو هاصوأف

 رسلا يف هللا ىوقنا كب دومالا ىلوا نكحييل ينب اي. عزني هيلاف يتب نمي
 داز ريخ ىوقتلاو [ديزم دل ناف ةمنلاو تا قدصو هلل ركشلاو ةينالعلاو

 : ةئنطللل لات مكح
 في كشتلا وه .يقتلا نو لام عج ةداعسلا عر تنللَو

 1 ىقددالل لا ناد داؤلا ريخ هللا ىروقتو

 حبش يي ينل نكلو :٠ دصرق ىلاب نا دتفلللا

 : لاف هتتب ءاننب سلاج وهو ةئيطخلاب ةمامحلا نبا سم : ينئادملا لاق

 ءداز ريغب حلغا نم( تجرخ يلا“ لاق 0 ااا راق : لاتف . يلع مالسلا

 . هب ًايفتاف كتب لظ يف | نا يل نذأتفَأ :لاق . كارق كلهال تنخض ام : لاق

 نبا نكد فرصتا : لاق ٠ ةمامشل نبا انأ : لاق - كيلع يفي لبملل كنود : لاق
 تنشب رباط 5

 ء. صوأ ةكيلم ابأ اي: اولاتف هموق هيلا عتجا ةافولا ةئيطملل ترضح الو
 ٠ ءىطح اب هللا. كلمحر _صوأ :اولاق ٠ ءوسلا ةباور نم رعشلل ليد: لايق

 : : لوخ فلانه كلا
 ”راللل متعجوا ىلكتش منرت ١ تئرت امع نومارلا ضبنا اذا

 ةمصو هزهأ كيو : اولاق ٠ برعلا رعشأ هنا نافطغ . اوغابا : لاق . خامشلاارلاق

 نط زخا زيا نا
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 0 يي علطا ذا ًناسنا ىري الو هقادشا يف تببلا اذه روهدب لءجو

 : : لاف ةه>و ىأرف ضوح

 ا 2 ةجو نم 3 ةقلخ هللا 7 2 ]

 ا 0 اياطءلا شيرق هل تدصرا دقو ةئردملا ةئيطلل مدقو

 : اولاتف ضعب ىلا مهضعب ةنيدملا لهأ فاك 3 يم ٠ ةفلخ نم ةطسو ةبدحم

 نم لج اجرلا لاب وهو ق ري قل ,ءاشلاو رءاش وهو لجرلا اذه انيلع ول يك

 0 .هاحم ةمزح ناوا 0 ةسشن ههح هاطغأ أف 2 مك رك *أ

 تبلا لهأ ناكف٠.هل منيب ةنوممجي ادعم ان ل اولعجت نا ىلع مهأد

 7 قت رانيدلا نيثالثلا» نيرشملاو ةرشعلا هل نوعمجي راصنالاو شيرق
 دة ل قة هدهد كل اولاقف ل هونغ دق مب . اونظو راند ةناعبرا هل

 هونك دق مب :ااو 10 اهدا هال كلام لوععل تالق نا لص هذهو

 ينامجي ا الثام مامالا لصتسا دق ةعبجلا موي وه اذاف ٠ ةلئسملا نع

 مناهج ةكص هللا هاو نيلغب ىلع

 : ةئرطحلا لوق 0 دقو لوق يأ ت يب: داح لاق

 ”قتاوعلاب [ةملع- ىرصي حشافص مييلع يدع نم قدص ناتفو

 .قفاوذل تولتلا قوف اوكسيد (1 ماعد نم اولأسي ل اوعذ م اذا
 ٍقطانلاب مهطاسوأ ىلع اودشو 2 اومِملاف قاتعلا درإلل ىلا اوراطو
 ,قداردلا نيلمرما ىوأمو يرصلا م ةثاغو 5١( بيرغلا ءابا كنلوا

 مهلاث نع اورظني مل اوكر اذاو.اومحلتسا اذا : ىوريو 0(

 في زعل) ءاننا كلوا: ىو ريو ة#

 .قباوسلا هوجو نم يصاونلاناكم مههامج قوف.دحلا ضايح اول



 ل

 لبقي لو ىبأف اهرسأب ةطوفلا عاطقا هدعوو مالسالا ىلا عوجرلا

 ةازؤتعلا“ كوش رم ومو + نيزأ قينلوزج ةحارازز نتلاتنق كلا
 ءاحلاو يدل نهزعشلا نوف عيج ف ٍفرصتم مهماوهصفو مهيمدقت و

 نيب مفادتم ةسساو ٠ هقسو نس ءادا تاكو يا يف ديع بيساو رفا

 ٠نيرخآلا ىلع بضغ اذا امنم ةدحاو لك يملا ين“ ناكو ٠ بروعلا لئابق

 : كلذ يف لاقو دترا مث ملسأف مالسالاو 4 كردأ مرضخ وهو

 وركب يلال ام هللا الاب انثي ناك ذاهللا لوسر انعطا
 00 هما هينا يس كلور 0 هديك كاكرإتلا ركسي !هئرويأ

 هبرقو هرصقل هب بقأو هيلع بلغ ةئيطملل نا ليقو .ةكيلم ا ةنيطخلا ىنكيو
 ضرالا نم

 وشل زيعك قرفللا دات الس امص ةرطلل ناك لل
 ءاشت امو نيدلا دساف يسنلا زومغم ةئمهلا ثر رظنلا ميك اليخ ريد املق

 ءهزعش يف كلذ دحت ايلقو ةتدعيو الا سبع نم رعاش رعش يف لوقت نا

 يلؤدلا دوسالا وبآو طقرالا ديمحو ةئيطملا ةعبرا برعلا ءالخل: ةديبعوبا لاق
 ملف هوجشي اًناسنا موي تاذ سقئاف اش انذب ةثيطخلا ناكو ٠ ناوفص نب دلاخو
 :لوش | ًاعناذ كلذ هيلع قاضو هدجي

 ةناقلأ نا يرذألاف. نشب +. ةدكتتاالا ويلا قيلك
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 ين“ 1 ار نايم لإ اذه عفدا : لاف ٠ جابيدلا نم باوثا ةسمخو رايد

 ةعومد ل 8 ةعم تكيو ئكف# : تيا ايقم ل اع يلدوار 2 مالسنلا

 ىلع تمدق اف ٠ تفرمناو هيلع تءاس مث.لؤلل امأكح هتيلس ىلع لوجت
 . اهرخ 1 ىلا اهَوا ن٠ ةصتقلا هيلع تصصقف ٠ ةلدجو لقره نع يأس 12

 ةِياف لت هللا هدعبا : لاق ٠ معن : تاق ءرمشلا برشيد ةلدج تمآر وأ : لاتف

 ىلا حرس: تاق ٠ اشاش كعم حرس لهف .٠ ةترا تحير اف ةيقامب اهارتشا

 ناسح ىلا ثعبو ءاهتاه : لاقف ٠ جامد بارثا ةسخو رانيد ةئامسخ ناسح

 اورا دجأل نأ نينمؤللا ريما اي. لاقو ملف اند ىتح 'ةدئاق هدو لقاف
 ىلع ةنم كل ىلاعتو كرانت هللا عزت دق : هنع هللا يضر رمع لاف ٠ ةئنج 1

 : لو وهو 2 فرصناف ٠ ٠ ةنوعع كامأو هقئا 32

 قلاب مذا متذغي ملا رشعم ةبقب نم ةنفج نبا نا
 ا هنهدس الوكت ٠ ”ايراوهذا ملا ينس ا
 _مومذلا ه طب طع ضع الا هدانع هاري هلل 0 2

 _موطرغل نم 1 ىتسو يدل برقف امري ةتتاو
 ٠ لجرلا نمم : لاقف ٠ مهانفاو هللا مشداباف اكول م اوناك موق 3 المر ةلق

 )000 موق قباوس الول هللاو اما : لاق ٠ ينزع : لاق

 : لاق ٠ كل لاق اف . ىل لخي يليلخ ن اك ام ةعيلاقو د 0

 هراق ىلع ب تلا ح رطاف تيم ةتدجو ناد هيلا اييتفاذاف امج ةتذجو نال

 اتم يتدجو كتل : : ناس لاتف ٠ هربق ىلع ا مرا 2 ريناثدلا هذه عتباو

 يب كلذ تاعف

 ىلا هاعدف ةبج ىلا ثعب يلو الل ةيواعم نا راكب نبي ريبزلا ذو



 ينالكنو

 تانقاو ٠ هلاهش نع سمو هلع نع سمت دعتف ٠ يلخلو يشولا م نياع لَوالا

 هيف ماج علا اهذب فو تدوم لذ ناك ضيبإ رئاط اهسأر ىلع ةيراج

 ل6 ترو ءام هش ماج ىرسرلا يثو اهتح مهن اطاُخ دق ربنعو كسم

 ع 97 ةتحرخا مع. هنطبو هرهظو هيحانج نيب كءقق د درولا ءام' يف راطلا

 طقسف راطف ةترفن مث.اًنيش ايف عدي مل ىتح اهيف كتف رينعلاو كما ماج

 ضد فرقر مبهيج لا
 : نيني نهئادع نقف ٠ ينذبرطا : يراوح لاق مث. ةلج

 سار ىلع طقس الا ءيش هيلع يتب اهف ةشير

 متمدأن ةءناصع رد هلل

 مهاسحا ةي ركهوجولا ضيب

 .لّوالا نامزلا يف قلي موي

 لوألا زارطلا نم فونالا م

 لبقملا داوسلا نعنول أ سيب ال
 : نينغي نعفدناف ٠ ينندز : لاق مث. برطو رشدتساو لهتساف

 نامصلاف كومريلا ىطاش نيب .ناعع ترفتقا:رادلا نأ

 ناحنو 1 ىغم مار فصلا ةندوأف مساج ىبخ

 يناودلا روصقلاذ ءاكجف ماا اب رادق قا م 2--

 ٍنامزالا بقعت وحد م رهدلايف ةنفج ل آل ىنغم كاذ
 ناجرملا ةكحَأ اءارس م َنيظني دئالولف علا اند دق
 نايرشلا لظنح كنوع خلو 0 ريفامملاب ناطيم

 يلاكمو يدعقم جاتلا يذ دنع انكم اتقح كانه يلارأ دق

 فائكاب انكم يف انلزانم. هذه : لاق ١ال : تلق . لزانملا هذه فرضت: لاق

 ٠ ( معلص) هملا لوسر رعاش تباث نب, ناسح ةعيرفلا نبا رعش اذهو ٠ قشمد

 ةناعسمخب ةتتاف ٠ تاه ةبراج اب : لاق ٠ نسلا ريكر صبلا رورض. ةنا اما : تلق
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 نءاج يذلا اذه كذا كار ل481 يطيل لاكمفا رخال لوكلا

 تسهتتنا الف هيلا تهجوتف ( لجرلا لاق ٠١ ةقلاف : لاق.ال: لاق. اننيد يف اغار

 اني .ةلثم لقره باب رآ :1ةلم زورمسلاو قشللوا ةيعتلا نم تأ هنأ ىلا
 ا : ةفصو نيسحأ ال امريواصتلا نم هبفو ظع وه يف وه اذا هيلع تلخدأ

 لجر وه اذاو٠ بهذ نم دْسَأ ةعبرا ةئاوق ريداوق نم ريرس ىلع سلاج وه

 نيب ايف سمشلا هجو هل لئقتساف ةئكْوْسَأ كقور نوتحعوا ل لاسي وذ ببصا

 در تمللس اه ٠ ةنم نسحا تيأر اف حولي ةضفلاو بهذا ةينآ نم هيدي
 ىلع يندمقأ مث هدنع لوزألا ير ىلع ينمالو يف ققفطلاو يل بحرو مالسلا

 ا ال م لاذ لح يروا تهذ نم يسكر ه اذاذ ةتنثا لع ء نش

 ىنلا يف ىلوق شم اضيا ةلج لاف اذه نع ىممن ( معلص ) هللا لوسر نا

 م كبلق ترّهط اذا اذه اب كنا: لاق مث ٠هباع ىلصو ةتركذ نيح « معلص)

 لاّوسلا يف فلآ سانلا نع ينل أس مث هيلع تساج امالو ةتسبل ام كرضي

 عوجرلا نم كمن ام :تلقف . ههجو يف نزلا تيأز ىتح رككي لعج مث رمت نع
 0 نقرا دق : تلق ٠ ناك دق يذلا دعبأ :لاق٠ ٠ مالسالاو ا

 نثر ٠ مالسالا ىلا عجر 3 فيسلاب مهرضو ةاكزلا مهعنمو سبق

 ةرخالا تلا تح ينم ال ناكايف ظ2ظ*011 ةْسأر ىلع مالغ لا امرأ م

 تدفعتساف ٠ يمامأ 0 بهذ نم ناوجب < 0 لا لاجرلا اهلمحي

 امنه تيفعتساف رمخلل تريداو ريراوق تاماجو جيلخ ناوخ ياما عضوف  ةنم
 دلع ًاموا مث ءاددع سخ ُهنم برشف بهذ نم نال انغرف ايلف

 نع سمح دعقف ٠ يبل يف نكت داوج رشعب الا ترعش ايف .رضحي ىلوف

 نم لضفا رشعب انا اذاف ٠ يئازو نم ةسوسو تمس مث .هلاهثن نع سمخو هنيع

 نفع



 وصعب

 هراذا ئطد ذا مسولاب اًروهشم ناكك تيبلاب فوطي وه انيف ٠ ةلبج عم
 دس: يرازتلا نضل متيقشل لج عفرف ٠ لحناف ةرازف ينب نم لجد
 معن : لاق اذه ام : لاَتف .هاتاف ةلج ىلا ثعبف .هيلع هللا ناوضر رمت هيلع

 نيب تبرضل ةعكلا ةمرح الوو يرازا لح دمعت هنا نيئمؤملا ريمااب
 هدمقا نا اهاو لجرلا 0 نأمل ترق دق : رمع هل لاف ٠ فسسلاب هينيع

 : لاق . تلعف 0 مث سآت لاقل منصتاذامتقنج لاقت
 كتضعج مالسالا ن :لاق .كلم اناو ةقوس وهو نينمؤملا ريما اي كاذ فكو

 ريما اب تننظ دق : ةلمج لاق ةيفاعلاو ىقتلاب الا ءيشب هلضفت سيلف هاياو

 اذه كنع عد: رمع ل ةءاهاطل يف ينم ّرعا مالسالا يف نوكأ يلا نينمؤملا

 ترصنت نا :لاق :رصنتا اذا ::لاق- كنم ُةتدقأ لجرلا ضرت مل نا كناف

 ةلبج ىأر الف. كتلتق تددترا ناف تملسا دق كنال .كقنع تبرض

 نم رمت بابب عما دقو ٠ هذه يتليل اذه يف رظأن انا: لاق رمت نم قدصلا

 ند انته ال ١ ةنتف مهني نكت تداكىّتح ل هاخ اذه ىحت انف يح

 . هلحاورو هليخم ةابج لمح اوأدهو سانلا مان اذا ىح كفارطتألا يف رع هل

 يف لمح ماشلا ىلا ىعتنا (ءاذ ٠ عقالب مهنم يهو ةكم تججصاؤ ماشلا ىلا

 ةفارصتلا لقره ىلا لخدف ةينيطنطسقلا ىلا ىتح هموق نم هاي

 ثسح هعطقأو ٠ ميظع حوتفلا نم منك هنا نطو 33 كلذب لقره ا هموقو

 نع | مث ٠ هراكسو هثدحم نم ةاعجو ءاش ام لزنلا نم هيلع ىرجأو اش

 ىلاو زعو لج هللا ىلا هوعدي لقره ىلا بتكي نا هل ادب ةنع هللا يضر
 الف ٠ يلاكلا قحاسم نب ةماثح وهو هباككا نم الجر هيلا هجوو مالسالا

 دارا اهلف ٠ مالسالا ىوس ءىش لك ىلا تاجا ريع تانكي لجرلا هبلاىَهّتْبا
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 ينيدنت توملا كعب كّرعأل

 هكرلم تل امون كمامأ نا

 )1١( يداز ىتدوز ام يقامح يو

 يداب الو هنم تلفم رضاءال
 ةكرات تا كلم حظ ىلا راف

 هب نامزلا لاط ناو ىقتبي يذل
 داتواب هبجارا نيسرت له
 32 هراخا ٌرّشلاو

 دار 0 هدا م

 باطلا لي رمتو ةلج

 نم ناكك. فاسغلا مسالا 000 ملسأ ال: يئفاسشلا ورعوبا لاق

 ٠ هيلع مودقلا يف هنذأتسي ةنع هللا يضر رخ ىلا 0 لآ كولم

 0000 نم هدب لها نم ةنامسح يف هيلا جرخل < هل ا

 ١ ناوضر رمع رسف٠همودق ما 1 ا نيتاحرم ىل اع ناكاذا

 قم لجر يتقنام ةلبج أو : : لاو ايدبلا ا هلابقتساب يانا 0

 الآ[ 3 اهرسلاو اهتذاةذوتعم كرشلا 5 حالسلا اوسنلف هبأ

 لخدو دج ىهرو ةنرام اطرق هيفو هجأت ةامح سلو بةفصقلاو ل فهدلا

 ٠ هيذ ىلاو هيلا رظنت تجرخو تجّربت الا سناع الو ركب اهب قب ملف ٠ ةنيدلا
 ا تار

 نيكبي موذخم ينب ءاسن باطالا نب سمع عمس : لاق يلذحلا ركب وبا ربخا (2١

 ناف نئش ام ناييلس يلا يف موذنمم ينب. ءاسن نلقيل : لاقو ىكبف . ديلولا نب دلاخ ىلع

 ذاباو كنا : هقإب دبع نب ةحلط هل. لاقف . ىاوبلا كبت نابلس يلا لثم لعو نيذكيال |

 ص ربالا نْب ديغ لكك

 يبدنت توملا دعب كتيفلال

 دارا 32 هسلخح ىلداو هفطلاو ب بحر رم ىلا ىهتنا ألو

 يداز ينتدوز ام يقايح يفو

00 



 ١١ ؟ا/6 (

 : نعل : لاثف

 هدعج ايا يدي يذلا 3 2 الطلا. ماب ىنكت رمذلل يم

 لف هب صو ٠ اودارا رم بش مث دشن نا نأ

 : ديبع رعش نم هب ىنغي امو
 ماميل مملي مو درع ما نم يدارلا ةيل انيلع لايقل فاط
 )١( داقعاو 0 مهريس لاط ى و تردتها يلا

 يدانلاو درلا لهاو باقلا لها دسا ينب نم يناف كيلا هذا

 اك سقلا قىرمعا 0 مح سطاخ لوس ةدصتعلا هذه ِث

2 
 : ةبطا# لات . ةيصلاس| مث ةنع هاب 'يش يف هددوتي :

 دابجتا فعباإروغ ب هزيس ل مرا ينع بركح اب 1 لبا

 ندب ىف فا قيالتجب تررغ هئالو كيلوت لات تاكل ةشنس تالا
 . انمنف ذيتلا انيلع باغ مث. بارشااو ماعطلا نم. انلنف (لاق) . هب تلرتف لزانملا

 كوالا هلع كيساو نتن لم لكلا تلك لع لحد دق ناك داغر
 و ل نع هربذي هيلع لخادلا بلكلا لعن ا

 . ءيش هيلع سيلو ماعط مهل اذك كو اذكعضوم يف معن لاق. هينمعطت "يش كدنع له

 هانا يف ذين ممل معن :لاقف . اذيبن هلأس مع هيف امهغولو عمسا ينم هل) اهذف
 ةقسلعو ى]: لاك: تت رطل هل لاق مث :اينرشف هيلا امهذف ءاطغ هل شل رخآ

 2 10 ل . هديجيف هينغي ديزي وبا ناك توص
 دانميملا مسلي مل ءاما لآل يداولا ةلياانيلع لاخلا فاط

 .داقعاو دارك نعي بسلم ُِق مه ريس لاط ب نك تالقاشا

 لكلا عخ دقلا كلذ ينف قح ايام تارا د ميت را

 1 ارو عكتما# هل رتلا بحاصل كلذ ركذا نا ين ىل ا تاو كنت "لكلا ا
 ءانغلا .كلذ:نمت نسخ, تعمس يفإ
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 صدرأالا نب كدمبعو ءاييلا كام نب رذملا

 ىنب ءامدلا ءام نب رذنملا نا هلتقو صربالا نب ديبع ثيدح نم ناك

 يب نم نيلجر يرق ىلع امهانب ناكو ءاسميلا ديرت ام : هل ليقف :نيدرغلا
 ' از 0 نب ورع حلاو ىشتتلا نلضلا نياذلاغ اهدا هعدت اكد سا
 00 ذل ايرفلا دوقوت نامدحا تع ال: يرعا سانتا تلاتن نإ للعلا "اق لاف
 موبي يف ناك اذاف ٠ سوبلا موي هي“ موبو ممل موب هيع“ت موي ناموي هل ناكو

 ناك اذاف٠ هلجوإ ةمون مدان د اسكو هان هيلع علطي ن تلو كل همسعت

 ميذف هب سما 3 اوم 0 هاطعاف هيلد علطي نم لّواب أ هسْوب م

 00 ب رش ذا كلاب موي يف "ني !اج وه انبف٠ نايرغلا همدب يرُعو

 صرإلا نب ديبع اذه:ُهل لاقف ٠ ىقشلا اذه ناك نم : : ةعم ناك لجرأ لاقف

 نعللا تنبا ةكرتا : ةعم كاك ىلا جر لف د ءاشلا يدسالا

 (ةردع“ناف هنم عاف 0 يف كردت امم لضفا ضيرقلا نسح نم 0 50

 (لاق) هب عداف تلزن اذاذ ملتق ىلع كردقا اف كمي ل ناو ةتدزتسا ا

 اعدف ٠ ةنوري الو ةنم مكاري رتس باح سانلا نيبو ةنبو برشو معطر لزتف

 : لاقف ٠ ديبعاب كريغل ميذلا ن نر هنيدر هل لاقف رتسلا ءارو نم ديبعب

 ىرا :لاقف ٠ ديبع اي ىرت ام : لاتف ٠ اثم اهلسراف ٠ هالجر نئاجن كنتتأ
 ٠ ضرقلا نود ضيرلا لاح: لاقف ٠ اًننُش تلق لهف:لاقف ٠ اانا ىلع اياوطل

 لام 2 هلها نم 0 2 يندشنا : لاف

 0 يدس 2 ا ِهلها نم 8

 لاا نايس دكت يدل 2 تلع

3 
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 اوزاسش . ليلا نئاثلا يف مئدا» تشان ٠ معس ام عيجج هيلع صق مث ظ
 نبا باوصا مزماف. 0 الات اولتتقاف ةلوبحلا نبا ردا اوهتنا ىت> 1

 نب ورمع هب رصبو .٠ هلتتف ةعرصو ةقنتعاف ذ هيلع لمح سودس ةفرعو ٠ ةلوبما ا

 ادنه رج ن 500 هملس سودس ذخاو٠ 0 ذخاف هيلع ّدشف ةيواعم

 اعطق اهاعطق قح اه اضكر مث نيسرف نيب اهطبرف
 نإ فر ناو هربا اسود نإ لوما نوع ف ةديس را

 تلتق :لاقو كلذل سودس بضفف .ةلتتف ةنعطف هدسح ةعم طار ام ةيواعم

 هموقو درع ىلع سودسل مكمن .٠ رح ىلا اكاحتو . كوالا ةيد ةتيدو ىريسأ
 : نايبش ينب بتاعب كلذ 0 نفل اقوا هلاع كلذ يف مهنا اءأو كلم ةندب

0” 

 بسح الو فنا ىذل شع مكعم الو شيع د

 بشل نم تعش امو سق يفب عمج و لهذ ينب وأ

 يبلغ مثمر يرض ىلع» آنبغ ةطخ ينريتتس ام
 : دنه يف رخ لاقو

 ردرتم لطصم دنع 9 مل ريفجم تدقوا رانلا نأ

 رعيسإلا قايون قوم اذ, تنأ تلاقي دوش ل امتدقوا

 زورتم .لهاط نها دسهعد نوت ةايسلا هع

 ريصلا ابهنم نجا يش 0 2 نانسللاو .لوقلا» ةراغ

 روعتخ اسهح بهل هنآ اهنم كل ادب ناو قا لك
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 عيرس باكا ديدش وهو ٠ ةنورءذب و مثرعد ناش يفب نم سراوف 2 هيلا

 (1) ذئموي رارملا لك 1 ارح يمهسث.رارم لك 1 ريعب هلك هاقدش دبزي بلطلا

 كيحو هب كحم نم اّلا اذه تاق ام: لاق م اهمطاف مدي عفرف ( لاق

 مزحا طق الجر تر الو ل يذغب طق يح اذ ع انه كلاود وعلا مقرف

 ناكو ٠ ماني ال يح هئاضعا ضعبو هائيع مانتل ناك كلذ . اظةتسمو 2

 منا ةيل تاذ وه انيق .انبل ولم اسع هدنع لعجا نا يفرعا مونلا دارا اذا
 ىلا لاف. هنمأر. ف : :هسأر ىلا حاس وعمل لقا ذا هيلا رظنا ةنم ة ةميرق اناو

 هيلجر ىلا لايف ٠ اهضبقف ملا ىوهاف هل ةطوسا ىزخالاو 5 ةضوبفم اهتادحاو هيدي

 هب رش نسعلا ىلا لاق ٠ اهضقف املا ىوهاذ ىزالا طسو ةدحاو ضبق دقو

 : لاف همون نم همتناذ: همم جحيرتساف تون“ كروشدف ظقشس :: تلقف٠ 6

 كلذو. ٠ قيرهاف ءانالا 1ك قح هاس تب رطضاف هع را ٠ هتاوانف ٠ ءانالاب يلع

 مل لح ةنليلا يوسي جرخ .قياوخالا تنل أمكلف ل لمودنم: ن ذاب: ةلعتم
 ” نال

 نيتيلاب كتنجو شهد ىلع بيغ مجرب نوفجرملا كلنا
 نيبتسم ماب يفآ دقق 00 سماب كلتا دق كي نف

 3 كلك ذم ل ا © حاج هادا يي

 ةرررللا عرككا ىرلك هوب | اغاو رارملا لك ب س اخ ناةعووتسشوب 33
 قرح 2: ةلويملا'نبإ نبخن امانا: ام انودنم ن ال رارملا لك 7 يمس اغا هنا اًضيا يورو

 ناكو ةدارملا ديدش تبن وهو رارملاب ثبعي وهو كلذ عمسي لمحت هلوقو دنه لوقب
 1 1 رارخا كلذ 0 فك نو نينك "يش هك هيف عضوم يف اسلاخ

 , رنا قع تضفلا ةدبن نملك اناكنا 26 سودس نم عمسب

 رارملا لك ١ ١ كوي يحسف همءط دحوو كلذب دانيح معف ثيدحلا



 كس

 ع

 ةنواعم نب درحع ا هابا هاطعاف . ينم 116 يلع درا نايتفلا ريخ اب

 لالا ىلا عزتي لكلا لعل ايوق ناكو ورم ع'منخافم هذه: لاق هلي لذ يق

 ئواقتعت متلك ول ناييش يباب هللاو اما : ةلوبهلا نبا هل لاقف.٠ ةعرصف ورع لقتعاف

 اليلق تبهو دقل هللاو اما :ورمع لاقق - متنا متنا متنكك لبالا نولقتعت اك لاجزلا
 نضكر م٠ .ملوانمل ادع قي 0 نع تدزغ قلو الدب تكي

 ناكسيب ناك اذا ىت> هباعصا يف رح لبقاف . ربخل 'هربخاف رح ىلا راط ىت>
 اسست ( ١ اًميلضو سودس ثمب غابأ نيع نود وهو رباب ريفملل هل لاقي
 اذان دقؤا دقو هركسع' ىلع امج ىت> اجو .زكسعلا ملع هل نايلعي وأ رخل هل
 نبا ناكو رم نم ةردف هلف بطح نم ةمزجم ءاج نم : هل ذانم ىدانف
 رثنو هران ميجاو باق برضف .اريثك ارت رح ركسع يف باصا دق ةلوبحلا

 اننا معلمو 22000 1 'هاطعا يطجب ءاج نم هدب د نيي را

 اما. ةّنقلا نم .ائيرق اسلجو ءرقلا نم اهطوانف . هيدي نيب هاحرظف.ةلوبهلا نبا هب

 ةاراو هركسعب ةسملعاف رح ىلا فرصتف ديري ام ملعب ةبا هذه: لاق عيلص
 نم عيزه بهذ ايلف ٠ يلج ىماب هيث | تح حربا ال: لاقف سودس اماو . رثئا

 . ةمحان لك يف ركسسعلا لها قّرفت دقو ةنوسرج هباكصا نم. سان لبقا ليللا

 .ركحاتس ن رأ هقاح تنا. نم : 1 سدأج لا هديب سودس برضف

 كب ناكمف ةَلقلا نم سودس اندو٠ 527 نالف نب نالف انا : لاتف

 ؛تلاق رحب نآلا كنظ ام: لوطي قدح كار ةلوبهلا نبا عمن, مالككا منذ

 3 ناكر 0 رودقلا علاطي ىح كيلط عدب نأ نل هنا هاو هب ين

 مغ دبع :نب عيلصو نايدش نبا سودلس ١١(
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 اذه يف ةضاضغ كمل ءتسلو كفلح يلاو ينم كال الا كيلع تلمح امو

 لووك اذا طيف يقع فخ داو اظن "ا دق عيرزلل نم لجر اذهو

 اوقرتفاف ٠ مهي ورح نم هب نوفلكت ا روصلا يف ن نا يرمعلو٠ . هنمركصا

 هعدن ن هكا كج نا هسفن ىلع مكعم نب مالس ى او

 وك ناكر

 ةلويملا نب دابزو (*) رارملا لكحا رع

 0000 00 راحأ 6 هنا راعم نيد وارع نت رج وك

 ورم نب رحخ مه | دتملاف تكع نكران لزتف قارعلا ىلا راس مابا عبن لبقا

 ةبواعمو 00 قرح يح اكل لزيي ماف ءدازملا لكلا وهو

 "رار نإ 'ةعمر يف كلم وهو هسلغ راغا ةلودهلا نب دانز نا مث نويل وهو
 لبقاف ةتازغ ا دايز غلبف نب نيررجبا ةعيبرب ازغ دق ناكو . ةدنك يذ رمغب ةلزتمو

 دي اطهر رح ةأرعا ىسو اريثك الام ذخاف رخ ةكلم يف يف راغا ىتح

 لئاد تب ركبد رح غلب ملف“ ليادبكوب ركب ءاسن نم ةوسن ذغاو ( ١ 0م

 نب درع لج: لثاو نب ركب فارشا ذئموب ةعمو ةعم اولقا ذا امو 0

 هم ذغأت انآ لجرلا ىلا نالمتم انا : را الاقو مل نب فوعو 0

 : لاقو ملحم ن , فوع ةءاكحف غابأ نيع نود 0 ا

 ريعو ةنثم نيرثع كلم نا دعب يصل ه٠ ة:د رجح ةافو تناك (+)
 :اليوط 2

 دونملا دنه شو )١(
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 ؟1) ماهل شعنلا ىلع لومحمأ قربت كييف مسقا 1
 ماصع ب كءارو ام نكحاو 2147) يلوخد يف كمولا ال يلاذ

 يل مارطل رهشلاو سانلا عب عبر كلاب سوباقوبا كله ناف

 ماجيس 4 سل ايناب شاع بانذي ةهدعب كسيو

 ميطأسا نب سيقو تبأث نب نآسح
 مالس 5 مو تا ا برش * لاق ترن نب هللا دنع 6

9 ٍِ 
 نب سرقو يبأ نب هللا دبعو 3 بعك مهعم ادن هل تاكو مكر نبا

 موا ا تعصو دقو 9006 5 ارناكحو ميف تارشلا عرساف ٠ ييطخلا

 ٠ عظع 04 ا كرا لات : نآسإ- يطق نب سبق لاتق ٠ م
 اك ارملا فرعو 0 ةيرشا : سنق هل لاقف . ايش ءانالا نم ىتبأف

 ل ركل نأ الا ال : ل اق. ةلغلا كل لمحا كلذ نمار ههجو

 . يعتشيال ام ىلع ةهرككال ديزي ابا ان: مكشم نب مالس ُهل ناقو «ناسا

 ا ا ىو هعدت مو هماركأل .ةتوعد افا

 م ناب كل م ٠ يتسلاحم يس نا ىلع تنأ ىنرعدتفأ

 ىلع لاجرلا ةعاج يمانع ضرم اذا برا ةديبع وبا لاق (1)

 5 أطوا مهدنع ةنال لاجرا) فاتكا ع كلذك نوكيف ةنوبقاعتب اهفاتكخا

 ضرالا

 امك نيش يعأو لوخدلا يف يل نذالا كرت يف كلمولاال يا (؛١

 ىلا لصويال هراخل مارحلا رئشلاكو هيدتجل بصخلا اك ء(-١
 دحا ىلا مارملا رهشلا يف لضوم ال (؟ ءزاجا نأ
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 ةضانا ادت نا !مئارمأب انكسف ٠ هنامإ نم ةنبق عم فاطلأار برطب امههلا
 0 اهياع 00 اا هلا ماعف نامعنال كلذ تادف: هءاهمهلتت

 هيف تذخأ اذا هب هينغت نأ ا « نئسلاك ءايلعلاب ةيم راداب»

 :ةلفانلا رعشأ اذه يواع-رعش ' اذه : لاق ٠ حاط تاني يكل

 ام تب ةقباتلاو  نارراؤفلا 6 همي يف جرح مث لاكش

 مدب يذل لاش نائتلا+ه 1 لف ٠ ةاضخ 5 اد بضخ دق

 دق تيرثت ال نعللا تنبأ : نارازفلا لاقت تف ةيبضقنا ىزعأ ناك

 0 م + ناكر كاد نعش ١ فزاعشيا لل ةنمأف ٠ لجأ وفعلاو هانرجأ

 ىلع ا دخَأ 7 ا اع يردا تدل 1 ةتدسخل :تأث

 هرعش ةدو> ع 1 هيلا 4 أع هل هر كاف ةدعامملا كعب هل ناعنلا 4

 هع 1 8 رهرافاصع نم ربعب هنآ ه ىلع مأ

 هب ره دعب 0 ةجدتما هتفاح ن د 3 يبال ل | 3 0 لاق

 دا انممأل ناك نأ ل تاتا هللا رمعل اال: لاَعف“ كلذ ريغل مأ نم

 تغر ةلندلو ٠ لهو ل اوال هاش هدو راسع 0 اشدح 4 ناهنلا ه>وب

 بهذلاو ةضفلا ةننا ْي برش و لكأ 1 ةغباتلا ناكو ٠ هريفاصعو هاناطع ف

 2 بدلا نأ لسقو .٠ كلذ ريغ ا 2 ذُو ب ناينلا اباطع نم

 مو كلذ ةقلقاف ىجري ال ليلع هن ةغلب هنا هنم هب ره دعب ناهعنلا ىلا هعوجر
 راصف ٠ هب همودح ن م قفشاو هيلع ةقاخ قو هتلع عم ةنع دعبلا ىلع ربصلا كلع

 ١ ةريخل روصقو رمغلا نيب أم لقت ةريارس ىلع امودحم هأفلاو هدلا

 : ىديزيلا هب انريخا اف هبحاح ةراهُس نب ماصعل
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 ,نكف : لاق . يجرز+ انان.: تل ٠ امجرزخ نكف : لاق ١ بشي اناف: تلق٠ ابر

 : لاق٠ 00 تاق ٠ كلما ةحدت 5-5 لاق. وه انف : تلق ثتيادنا ناين

 كنافة ةسسدو مهيالا 0 لج نع كلأ ب هلاق هيلع تلخد اذا كدشرزا يفاف

 : لقو فااخ الو هيف قفاوت ال ادارع هركذ مآ نكلو كلذ ىلع ةدعاست نا

 هلاك الم ع خمار كنم رهو ةلمج نيبو كنب كلما اعا ىثم لود م

 ع راب ةباصإ ريسلا هنم بصف كيلع مسقا ناذلكا ايلف ماعطلا ىلا

 رابخاب هآدنت الو ةتثداح لطت الو ء سغس عناج لكأ ال هتلك اب فرشتسم
 : تلقف» سلا يف ةءاقالا لطت الو كل .نئسلا وج تلو يش نع

 ٠ لخدا : : ىل لاق 4 2 2-3 لخدو |٠ امعاو تدصوا دق كدفر هللا 00

 ماصع ُهلاق ام ةلبج سما نم يئارافس . كوللا ة2تدتحو تسلل ا

 يل نذأد .داشنالا ايف ةتذأتسا مث ءيفرمأ اع تجأو اًرضاح 7
 لثم تالعفف بارس ابو وب ماصع ينرا ام تلعنق ماعطلب امد مث. ةتدشن

 0 تسع : ماصع يل 0 ٠ تلخرحو هلع هد

 ةنم دحال سلف مدق اذاو هيلع مدق يلاببذلا ةغباتلا نا ينغلب دق ك تلصفا

 1 00 نا نم ريخ 5 0060 دئنح نذاتسان ها هأوس ظح

 ناكو ( ١ ) للخد امبنيب ناكو نايرازفلا هيلع مدق مث.ارهش هبابب تقف
 برضف ٠ هنع ىضري نأ نامعنلا ةلئمسم املأسو ام. راحتسا دق ةغبانلا امهعم

 ظ امهعم ةغبانلا ناب رعشب و مدا نم ةق امهيلع

 لسري ناكن امعنلا ىلا امهعم زاص الل: هربخ يف ةش نب رمع ديز وبا لاقو

 ةصاخ يا 6059
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 : كي مهياقم مزهو ٠ كيضغ كرد حض دق نايف داو كدا
 ءادعالا عراوق نكسحسو ٠ 5 رصنلاب عسشو ٠ كادع ساسنلا يف راسو

 . كقارطا ىنغاو . كظحل قاروالاو ل ةاودلاو ٠ كْؤاطع سهذلا . كرفظ

 ههجو نم ريخ كامل هللاوذ٠ يا ردنا كرخافأ كاعا ةحوجرع راند فلاو

 هباوص ادع كفك اهبل نم ريخ كالو. ٠ هنبع نم ريخ كلامشلو

 نم راخ كانو نطو همسأ نم ريخ تاو همالك نم ريخ كتمنفلو

 0 فارشا نم كلاف٠ 0 كلذب نهرتساو يروق ىراسا يل بهف

 1 ىلع ةنماق'تناك ةيراج ىلا سا در# مقرف ناندع تاورس نم ناو

 هل قلطاو ٠ مهحدمملف ةعيرفلا نبا لثمو كولملا ىلع يلف اذه لثم : لاقو

 هل لاقف : لاقو اذه ول ةصقلا هذه ىلككا نبا ركذو ٠ هموق ىرسا

 ٠لاتف .ريسأ ةناف 5 رذنأا نيبو ىنبب ةلضافملا لعجا: وزع

 لا فير تاما« هوة اا نأ“ طبل
 يل اراب يول كانو اب اا يبول ناسا كالاذق
 (١١رْخآأ هل الوقف نيعلا-.م ٍيذكْنم دوجا كارسيو

 ٠ ةكدتما دقو رذنأا نب 0 2 ان لاق

 اع را يلا : ل هِللا تنهال ةريهش نب ماصع ةجاح تت

 نكيف : لاق ٠ يفاطجت انف : تلق . اًئاطحخت نكيف : لاق مهن : تلق » تنأ زاججلا

 مصا اذهو ناسمل اهلبق يذلا عيساو تايبالا هذه نا قادما: 01
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 نسفلا ةلوشلا وو ةراشيال .> ميالك نع طمس
 .لوالا زارطلا نم فونالا مش "نايس ةعرك هوحتولا لكن

 رطاش ىتح ارورس هعضوم نع لحزي ثرحلا نب ورحمت لزي .ملف «لاقف )
 هللا هذه ٠ مويلا ذنم هب يلاللعب ام ال رعشلا كيباو اذه : لوقي وهو ٠تببلا

 فلا مالغاب هل تاه ٠ ةعيرفلا نبا اي تنسحا . حلادملا تيتب دق يتلا ةتاتبلا

 + توجت اه مجالا .كلذ تيطعاف. ( ١ ) ةحوجرم رانيد
 لاتق ةغيانلا ماقف ٠ عوجسلا ءانشلا تاهف دايز اب 15 لاف ةغبانلا ىلع لبقأ

 يادلاوو ٠ ك 0 كؤاطغ ءامسلا ٠ كراملا كلملا اهيا احابص معناالا

 هرادملاو . كاساج ء(حجالو . كأاح مجتلاو : كملتل برعلاو ٠ كؤادف

 . كدامم ةنكسلاو ٠ كراثد ملكلو . كراعش لقعلاو . كناوخا لواقملاو ٠ كراس
 ءاهسلاو . كاذح نلاو ٠ كوادر قدصلاو ٠ كداسو. ٌربلاو ٠ كّاشغ راقولاو

 . كذاسيحا ءايحالا مركآو . كتتاغ ءالعلاو . كتناطب ةيمحللو . كتراهظ
 تك تاع مامتالا ا كابا ءابآلا ريخو ٠ كدادجا دادجالا فرتخأو

 ٠ كّوانبا نامشلا روغأو . .كلثالح ءاسنلا:ةفعأو ٠ كلارا 'لاوخألا

 جيناو ٠ ٠ كهاوما هانملا 00000 كتامنب ناينبلا ىلعأو ٠ كتاما تامالا رهطأو

 فلا> دق . كسامل سايللا عفرأو كقئادح ا هزئاو . كتاراد تارادلا

 عنا ب اتحاَضو كارت ربدعلا رواجو . ك به تاييهلا مالو كّقتاع حرضولا

 ىراوللو ٠ كليدانم تصعلاو كفاك نيحنلاو٠. كنا ويسعلا 0“

 ريفلاو . كذصانم فارشالاو ٠ كبارش موط كلو . كمادا دهشلاو' «كماقط

 رئاند ةرشع راند لك يف ىلا ص 0(



 65590) را سطس م4

 نا لس لعرب يس ونا يد دك

 نب ورع ىلع .تمدق : تباث نب ناسح لاق : يفامشلا ورعوبا لاق

 اي 1 هدذأ نا: عدم دعب بجاخنل تلتف هيلا يلع لوصوا صاتعاف ثرحلا

 تداجوف ه هيلع تلخدف ٠ يل نذأف .مكتع دال 3 اهاك نع 3 توم الا

 ٠ هراس نع سلاج وهو ةدنع نب ةمقاعو هنيع نع سلاج وهو ةغبانلا هدنع

 | هس ةشن كاصيع تفرع دق ةعنرفلا نباان : يل 0

 نيعبسلا نيده كيلع فاخا يلاذ لعسلا كيا جلتحا الو ةينس ةلصب كيلا

 نا نسحتال هللاو تناو ىتهضف كإ_تهضفو كاضفل نا ةمقاعو 0
0 

 بساسلا موي ناحيئرلاب : نومي 2 ببط لاعتلا قاقر

 الاتللللا مح : لن تلقم كبع ىلإ كاذا: 58 00

 ٠ .ةعيرفلا نبا اب تاه : ثرامل نب ورمع لاف .انلعف دق : الاقف .ايكيلع يناّتمدق
 م

0 7 1 

 لموح عيصتلاف ياو نيب لست مل ما رادلا:مسر تلأس

 "اجلا ةاتنولا فب قامو 0 ا ١

 (1) لضفلا يركلا ةيدام نباربق مها ربق دنع ةننج دالوا

 _لسلسلا قيحرلاب قفص 57 مهلع صيربلا درو نم نوقسي
0 

 عترم نب روث نب ةيواعم نب ثرمحلا نب بعو نب ملاظ تنب ةيرام )1١(
 ل لايف لثملا امهب برضي نيذللا نيطرقلا تاذ يهو . جرعالا ثرملا ما ةيدنكل |
 رازملا لك ١ رم ةأرمآ. دونملا دنه اهتخاو . ةيرام يطرقب نمشلا هب لظي
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 ةريزغ نيسعب ارمع يلا: يكبأ
 يذلا ةيواعم ىدنا ال يونصو
 ادغاذا رذلثم اذ نمو ارو

 يملعاف ةيزرلا دنهاي كلذف .
 : اهيحت دنه تلاتف

 امماك نيحضتإالا دي يبأ

060 

 يخاو ةعيبر نب ةبدش يمحو ةعيبر يلا نب ةمتع يباب: تلاق . تنا مهنيمظاعت
 : لوقت تدشنا مث. كدنع مه ءاوس وا: ءاسنفل تلاق ٠ ديلولا ظ

 ا_هدرحم يبنلل هان اذا ليلق

 اهدوفو نين ر - ةأرس “ب ل

 ابهدويش ق لاطبالا ةهلسب

 اهدوقو تش نيح برح نارينو

 اهديرير غاب ل أك نم اب-هاحو

 اهديلو رامذلا ياحلو ةدشو يملعافو كليو تاريخا ةرشع يب

 اهديدع ىنب نيح اهنم علا ينو " . لاغ لآن مٍذحلا لآ كاوا
 ذئموي اضيا اهل تلاقو

 اثار نموا نينصغلاك م نيوخالا يلب سح نم
 امها ماري. الو .م نالاظتن ال نامرق

 أاراو ىذلا م ربنقلاو يوبا ىلع يلد

 اماتنكح .ىتف الو ل هكا يف يلهك لثم ال
 انيصا_وح ماري الو 1 نالشنبك ال نادسا

 امهارت .ءامسلا ديكس يف نييطخ ...نيحر
 ايففاورش دوس يل ٠ اكو نحال م ظ
 ا ل ظ



 يا

 بوبعر رشلا ايف مهتيرط اموي .. اوملس ناو اوزع ناد يح لكو
 بن ذكت يقلا ضعبو الوسر ينع أهغلس نم غلباو اليزه خا

 يذلا هلو-يوعي ناش ناين ف حريخ 1 اذ ناب

 ”تيواتبا .فودلل عب ن 6-2 اهعش ءالا ةنعطلا نعاطاا

 توا بفوز عبجر نم هناك ةلمانا ارفصم نرقلا كراتلاو

 7 هايل يباع ئراذعلا# يشن :٠ ضال" ىهق :هثلا"زوشنلا دم

 بيطلا|عادرا نم مكن يبسلا يف -. ةنعذم ءارذملا قتاعلا رخل

 ع تنب دلهو ا

 12 آه لتفازدي ةئقو تناك. : لاق: داتزلا' يبا نب .ندبلا.دغ ثدح

 ٠ مهثرت ةبتع تنب دنه تلبقأف ٠ ةتع نب ديلولاو ةعبر نب ةبيشو ةعببر نبا
 و 3 0 امتبيصي برعلا اهتمظاعمو مسوملا يف اهجدوه ءاسنخلا ميوست اهغلبو

 مهيكتو مسرملا دهشت تلعج اهناو ةيواعمو رخص اوخاو ديرشلا نب

 000 ثاؤ٠ ٠ ةميص» برعلا مظعا انا : : لومي 0 مناو ةبارب اهجدوه تموس

 معا انا : تلاق كلذ اهغلبو تيصا اب دنه تيصأ !(ذ» كل ذ ضعب اهل تفرع

 ظاكعي مسوملا تدمهشو ةبارب ماوسف ابجدوهب قو ةدصم ءاسنكل نم

 ٠ اواعنف ٠ ءاسنخلا لمجب يلمح اونرقا : تلاقف برعلا اهيف عمتجي اوس تناكو

 تنب ده انا: تلاق ةمخا ان: تنأ نم: ءاسنقل اهل تلاق اهنم تند نأ ايلف
 ف رٌكتدصت برعلا نيمطاعت كلنا ينغاب دقو. ةسصم برعلا مظعا ةبتع 3

 ميو ٠ درع ينبا ةيواعمو ركصو ديرشلا نب ورمعب : ءاسنخلا تلاّتف ٠ مهنيمظاعت
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 مث ٠ تارفخ ءاسن نم تاربع اهعبتت تارّق : لاق اهار ايلف . هدب يف اهاقن

 لوتقم يللاف ٠ حارق ءام ينّسا نكرال 0 انيلَأ اذا« د ٠ ينقسا : لاق

 ثيح هرئا هبلط يف اوءاج نيذلا موقلا كا .٠ دسلا يف دنساف قلطنا مث ًاحامص

 هنا“ :اوهلع ديلا اورهظ ايلف ٠ يللا 1 راغ لخدف هودجو ىتح هوعبتاف٠ .ًاطخا

 ملف: لاق ٠ ججرخا : اولاق ٠ نوءاشن ١ هَ لاق .ورم اب : اولاقف هوداتف ءزاثلا ف يي

 : كلوق ةدشناف : اولاق ٠ جبرخا ال :لاق . جب رخاف ىلب : اولاقع نذا تلد
 .لانثلا“ نم ناعضالاب ناكم 4 ؛ايذ' تك دق تيك لا

 ٠ لتقف ورع هامرف مولا نم لجر ُهل نعو ( لاق ١) اهف انا هذ يه اه: لاق

 بانا اهنكمهسا ةعبرا يعم تيقب دّقلو ضل : لاف . هللا زدعاب ةتلتقأ : اولاتف

 0 ولات ٠ مكنم ا أهنم مهس لكب لتقأ دا يلا نوادصت ال (1) ةجيلجما

 00 ها هيلع دات وبا لوخدلل ايتن ََح َتنأَو هيلع لخدا دام ابااب

 اور: 5200 كتاتق اذا ار ليك نا كعفنب ام داحت ابان كليو

 ما أ هب اوعجرف هملس اوذخاو هواتق ىت> هومر 1 هملع اوقف اودعص كلذ

 000 ام ةييلج ما ار : اهل اولاق اهوأر ايف ١ فوشت يهر يلج

 أولازقف .اعب رص هومتعضوو ٠ ٠ اعدت ا ها مكيا هللو يلأر

 : ريدث برا تلعف متكنئإو متلمف مارا ام هللاو : تلتف هانلتق دقل هللاو
 طع ىلر ٠ تلاقؤ امتدخاف هبا أملا اوحرطف ٠ هشرتحا 5 رمضو ٠ هشرتف أ دق

 0 ةلاض الو .ةيفاج رةزحخ اذ هوّدجو ٠| هللاو اها ءورع بوثو

 1 0١ تدأ ليز
 ةتواغم  مايالا تلاع م لكو 50 اف



0 

 تعمم لحر موقلاو 6 ُ ةعاقو عم لكما 0

 06 ال لئاق نع اولاخإ القذر ب انكلا ليش ايفون كارايل

 م17 حو

 كا يذ 2 تمم

 هل ناك هنال ىلكلا اذ ىب 2 هنأت يلبارعالا نيا لاق نالجملا نبورع وه

 .هقرافي ال تلك هل 0-5 ةنا ةديبع يلا نع مرثالا نعو ٠ ةقرافب ال بلك

 تتبثف ٠ ىلككا اذ اب : هباعصا هل لاقف هب ها تاك ةعمو از اغجرخ انا

 (لاق ٠١ وذ هيف لودبالو ىلككا ورع هل لو 50 :مو( لاق ٠٠١ هيلع

 نارغ هيلع ثوف هتاوزغ ضعب يف ةليل مانف ٠ الصتم اوزغ مهف نب دزغي ناكو

 : اولاق ةاورلا نم ثكربخاو ٠ ةناورلا 0 . ةلتق مهف تعّداف٠ اف .هالك اذ

 اوناك سانا 0 ,م ناكو يلذهلا ىلككا يذ ورع كريدع نزلا

 2 اوجرخث هب اورد كلذ نم ماع مهءاج نا ىلا همد اًوبلطو هيلع اودجو دق

 تحاهو ىسما ىقح هربأ ىل اع مهو كل مموب ةوعبشف «مهنم يراه حجبرخو ٠ هربا

 ارا ىأر ذا قيرطلا رهظ ىلع ريسي وه انيبف ٠ ءاياظ ةليل يف ةديدش حير هيلع

 كغ 0 قيرطلا ىلعل نسانلا ناو قيرطلا هللاو ”تأطخأ : لاقف هنيع نع

 ء دنا عم, ضل ارا دقوأ دق لجر اذاف . جي مص ناكدقو اهاثا ىت> رانلل دصقو

 مسا اف: لاق ناودع نم لجر انا: 55 :م :سلككا وذ ورم هل لاقف
 : ا ءيش دسلاو . أطخاو كله دق 00 <دسلا: لاق ..ناكملا اذه

 هل الا تدقوأ انو. ٠ يلطصت الو برشت انه ناوفتدقوأ ملف كليو : لاق

 لو تارك هل ج_رخاف * معن: لاق ٠ ينمعطت ءىس كدنع له» يهشلا درت



 فكرتيعا)

 ناف تارْضلا قدص ال 3 ىدا 32: لاف انام سنخالا نب صال اولأو

 مولا سيئر معنف ياو تن يد ارش طبت لاق“ رأت تذخا اذ مكمل
 انا. تا رك ىرا يلاذ اذه ىلعمكسأر عجأ دق ناكاذاو دحلا دج اذا تنا

 و عك متقرتقا ىتمو ريثكم وقلا» ليل مكناف ةدحاو ةمح موقلا ىلع
 كل كك ع عم رك اا مهتلج يف اواتقف ميرلع اولمخ

 - الد قنا طبات لاف: .زعاف لخلا يف دتساف زحاح نبا لاو

 رمدلاب ةجاحملا تحن مزاعم ١ ترطما صوعلاىلعادايتف هللا ىزج

 معدا ىلإ بارقا هستح ل ةذاك ًاًضرع روع ءوض حال دقو

 ومرع موح مآ هم عم هلحذ كاردا ءادلا ءافش ناف

 معثخو رسق .ءانبا نم لئاسق 2 مهتضراء ذا مثسلإ مهتبراضو
 _ميرملا نيجولاردج يف رخصلا ارذ 2 راه زءاخ نبا ةنم ادعاارض
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 بيغاف رم يعن ىدغيس  ىنناتلنش تئشام دعب يلوقو يعد

 0 اهدعب ام ةنامث انتادو تلكو دعت ملف انجرخ

 بهذ ءالا نم نول وا جحااصم ٠ مههوجو ناك نايتف نيحارس

 ا ندد تازلاو امنث تؤوط دقو اخ مص ءاملا وهزب "رك ٠

 برحم موقلا نم عاشعش صوعلا ىلع... انب امم ىتخ امثال ىلع اًثالث ٠
 بروثما :حانفلاب ايف توصو 0 اونسلا يقاشنلا 2 :

 بفسلا :ماسمسحلاب ميقا مو *1 تبن تفسلا ةازعت ويدل نقف

 اوي مث ةءاس الايلق نبي يق يم نالت تلظو.
 باقم موخو هأفعرص د 7 نسزافو "نالِجاز ميم ٌرخ دقو ؟-
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 :.اولاق . ءادفلا ما ةقالطلا ىلعأ دعصا مالعف: لاقف ءانتيأ» دق ىلب :اولاق
 (لاق»> ١ لمفا ال هللاو ال ٠ يانج يك أ ”يلتاق م ارا : لاق ١ كل 1 هبال
 ليل :لمخع «:لاق 7١ ترهلل ”هدعا انقنءراغلا يف تقنب كلذ لبق ناكك

 لسعلاب ىدل مث هردص ىلا هدشف قزلا ىلا دمع مث. ةقيرهيو راغلا نم لسعلا

 هيفا 0 يذلا هعضوم نيبو مهتافو اميلس جررخ قىتح هيلع قلتي حربي ملف

 : كلو قلارش ث طبات لاي ثاللث ةراسم موقلا نيبو

 ”روعم رجا قيض يريو يلاطو مهل ترفص دقو نايل لوقا
 دجا راب لتقلاو مد اماو ةّنمو ءادف اما ةداصخ مكك

 ددصمو ترفظ نا مزح درول  اهئاو اهنع سفنلا يداضا ىرخأو

 ُرصخم نتمو بلص ٌوجْوج هب ' فصلا نع لزف يردص اه تشرف
 اراظني نايزخ تولاو ةحدكهب . فصلا حدكيمل ضرالا لهس طلاخغ
 ”رفدت يهو اهتقراف اهلثم 99 2[ تنك امو مهف ىلا ثرأف

 : يع ع ب مل هرلا اذا 59 وهو ا ىماقو عاضأ

 روعبم مو رهرالا مالا هب الذان سيل يذلا مزِل وخا نكو
 0 ساج م هول اذا الح ناكام رهدلا عبرت كاذف

 رصقم رهذلا يل رص ل ن اما  قلبح بصلااب تتسياقول كناف

 نب ضاع ميهيف مهف نم دقيلع يف جر كنا * :طأت ثيدح. يف اضنا لاوو

 اس ىت> فدلخ نب: 7 قارب نب ورعو سسملا» ىرفنشلاو سنخالا

 ىتح اهوقابنف البا مهل اوذذاو اًفن مهنم اولنقف ةليجم نه يح مهو صوعلا
 وهو زحاح نبا مهفو معثخ م تضرتعاف ةليلو موي ىلع مهدالب نم اوناك

 .مهف كيلاعص مهلا ترظن اللف الجر نيعبدا نموحن ذئموي مهو موقلا سيئر
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 ةيدسللا

 يف لزتف* ىتدنسلا اهيمسي مهضعبو نيالا اذ رمدلا ع برعلاو ٠ دحأ اهنم
 اوسخ ف ىورالا ريثك يداولا اذهف اوديصتف اعممح اوقلطنا : هباعتحال لاقو هنطب

 ازغو هداحو ريغ لك دق هودجوف اوداذ يداولا نطب ف 57 اوداصو

 : فاد قرش طبات لاف ٠ باصاو من ذ اليذه

 لجالاو رزيكك ينص  انشيع لاط ناو ىسنأ ال تعقا
 لزم يأ ىرت دق يرمع كناف ,انحاص :ءاسف مون هب انازن

 .ليملان يقل يذ كيفيت ياتي يقلل 3 نا
 )١( لقوق نب شرا الو صاع الو

 رلضنف نب

 رصاعب: انازت ام تاشيياؤ :الف

 ادماق ناورم بنو للشاب الو
 العلاو ديلا سناك شو ناالو

 هحاتل يف ادعاف سيلح نبا الو

 هراد تافملزلاب حابر نبا الو
 ةفاخ دئالولل ىطعأ كاوا

 (5 ) لفون قافنلا» شيع نسحاب
 .لبخلا لآ طسو عيبض نياالو
 _لفغملا لآ طسو ”يرج نباالو

 _لقعم نب حابر ال دعس 0

 _ليعرملا يدراوت

 دالب نم راغ يف السع راتشي ارش طب ناك: ةباورلا هذه يف ضيا لاقو
 ء 7 2 دنا و 5 5

 ءاج اذ ١ ىتح كلذ نال هودصرف هتك ذ اليذه اق ماع لك هيت ليذه

 ىلع اوفقوو و قبسف مهورغتأف م< لع اوراغا 3 راغلا لغسل هباكتاو وه

 ١ 3 اال: لاقت دوا +: زولاتق» ةسار ارش طل علطاف ليه اوكرتش راغلا

 لقوق نباو . ل يفطلا نب رءاعو ةياسالا بعالم ءارب . وبا كلام نب ساع ١١(

 جررألا نب فوع ينب دحا ةباهث نب كلام

 رذص نب ةورع نب ةيواعم نب لفونو . يلا هللا دبع نب ريرج ناورءبر )١(
 نب لدي يب كدحا رمعت نبا

 د4 الث و
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 اعد ذا لكل ىلع ءابأ تكامو
 هلهاو أطهر تهوكا اذا يزكو

 ترعنت وعدت صوعلا تعع لو

 مهناك يلوممدي نا رظتنا مو

 قتاقم تاذفانلا بصت نا الو

 افطاع رشلا نع انثم تلسراف

 يداك دال تردشس تح

 ان ناك فو زم دلل قل
 فزافز 'يفرذه جونز حجرا

 رول يسع
 اهُرد رد ال توملا اهارا يك

 اتانبو اهفلخ ىزخال تلاتو

 لفاحم يذ ىلع داّرو ياخ

 انهادم ارم يفوعدي ءرلا الو
 انهاجت ايف صوعلا نوكي اضراو

 انتازقا.ةاوغ نم يسأر دي ريفاصع
 انكحاو ةيلخلا يف لح قارو

 انادم قيلذلا دشلاب كا مو 5

 انئاح نكت ال ك0 * تالقو

 اًنجادو الام اوت أر فح

 انباغملا دمو افيفلا جردتسا اذا

 انفاوصلا تابجانلا ذس فره

 انئافدلا يرفت ءافرع وا ءاربغب

 انثاربلاو اهابنا ميول

 انهاو ناكن م ع يقنت فوتح

 انطاوشلاو الدلا اوّدم وعزت اذار
 نا ديري ارش طبات جرخو : ةءاورلا هذه يف ورع وبا لاق : مرثالا لاق

 امهننب ناكد ةليجي نم لجر لضنف نب لجالا ىلع لزنف ٠ طهر يف هين

 م حيراسنف ميةسلل جيرارذلا مهل ىغتبا هنا ُث م٠ مهب بحرو مهفرتاف . فلح

 دق انا ملعيال نا بحا يفا: لاق هباحصا ىلا ماقف ارش ايما كلا ل

 ملع نا هنال هلتقاف هَ ث هماعط نم لكان ال نا فان ىتح هوباس ٠ هل انطف

 هاخا مهيف بلثف زيك هل لاب مهنم لجر لضنف نبا الام ناك دقو . يفرذح

 نماالو هماعط نم اوقوذب ال نأ اوفلحو هوبسف هباحصا ىلعو هياع لتعاف

 ماسي داكي ال يو روبلا هيف داد نطب يف ذخأو ههجو يف حرخ مث.هبارش
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 .اوحناو هناك لخ كلذ اولعف اذاف ٠ تيرع تح يسقت يف مهعمطاو

 ِهِف اوعمط ةوار ايلف ورجل نلوم لرش 2 لكلا .هضالطل

 ملأ يو هيف برقي اًنيفخ اًودع ودعيو هسفن يف مهعمطُي لعجو هوبلطف

 هنوبلطو كلذ ىلا هزبيجي مثو مهل رسأتسي ىتح نامالا هءاطعاو ةيدفلا فين

 هيبحاص ىلع اهنم فرشا ةعاق الع ىتح . دعا الو ساراس

 رشعم اب : لاق ٠ مهاتافف ٠ الط امهتقحلاف ةليجب اهلا تنطنفف ءف ءاوح دق امه اذاف

 * عوَع هب مكمل اودع مكك نودعال هللاو مويلا قارب 7- ةلمحب

 « قارياو قوش نم كل ام دع اه>: هلوق كلذو٠ . ىذمو !ديدش اًودع ادع مث

 ةهعم لجرو وه ةليجم ديري اب زاغ جرخ هنا هثيدع نم ناكد ايل

 دا فاصل ةف مهنم ةمحان ىلاذ . ةتجاح سصيف مهرتغب نا ديري وهو

 ايف. ريثك مهو ةلاجر مهضعيو ليخ ىلع مهضعب هعشف هب اورذنف ٠ ةريثك 0

 دق موق ءالوه : هحاصل لاف ٠مههوجو فرع سافر متار

 رظنب همحاص لعب مهتحاج اورفظو انولداشب قمل انرقراغب نآو مهتفرع

 كعنماس ىفلاف ٠ عا هبحاصل لاق اهتر مهد اذا ىتح 92 نيمآ ام : لوقف

 قح ميسر ىل- مارال مكر كلل 4 مطل ٠ مهس يدي يف ماد ام

 وهو هبحاص ل اذ هدش قلي ملف هبحاصب رف دتشا هنا مه هل تدفن

 . لتق دق هنا اوفرع ةعم هبحاص سيلو اًرش طبأت عجر ايلف هتجيزل مع نبا

 : كلذ يف ارش طبت لاقف. نط اشم تنجو كمحاص تكرب : هتارعا هل تلاقف

 اكان رم هللا نم :. تم :ةنسه برع اكلنا

 اشطانتم ةزافانيلا تثجو , .. .اماض كل احاص كرت وتل
 انمآ تبأ الف انيلثم نينثاوا ةثالقل يبحاص تكرت ام اذا



 0ك

 اع مهدشاو سانلا فلصا نم هنا : تبأث مل لاقف ٠ هودع نم نوملعي ال
 نيب نم ودعب نا ىلا هودعب ةحب هوعدسف يعم ا ل رك هودعب

 كلاثلاو داوحلا ل ياتو داخل راحو قالطا ةثذلث هلو: . ميديا

 0 2 داصت كَ 1 يفاذ 1 كلذ هنم مآ اذان رك رثعيو هيف وبك

 يخا تنا : ارش * طبات هب حاصف ٠ ل : اولاق ٠ ىنفلاخ ذا ترص تح

 ينس ا تك يلعو كيلع اونم ل را دقو ءاخرلاو ةدشلا يف

 دق هنا ملعو قارب نبا كحضف . ءادرلا يف يخنا تنك 5 ةّدشلا يف كسفنب
 5 ءادع مث ه0 ذه دع 0م رسمات تبث ان 5 لاقو مداح

 لعج كلاثلاو داوملا سرفلاك يناثلاو مهل فصو اك حيرلا لثم قلط را
 تلال مهعمجاب اودعف ٠ هوذخ : تباث ل لاقق .ههجو ىلع عقيد رثعيو ويك

 ةفاتكح مطقف قارب نبا ةضراعو . هفادك يف ارش طبات ادع اًنيُس ةنع اوسفن

 هاك ظط لم ٠ اعيمج اتلفاو

 11 لارظألا لع تبل. شو... قارياو قوت نما كلام ديعات
 )١( قاسىلعراس نم كرادف يسفن الافتح تايهللو نيالا ىلع يرسي

 1 ىرفتتشلاو قارب نب ورععو ارش طبات نا ركذف يبضلا لضفلا اماو
 . هوقكو ١ رحم اورساف مهلا اوراثو ٠ 78 مهنم اورفظي ملف ةلسجب اوزغ

 0 دق 57 نا نأ املع الذ اجنبي هلع اورد ملف“ ع نارخالا مهتلفاو

 مهل ىآرتاس يناف ورع نم ابرق نكحف _ضما : هبحاصل ارش طبأت لاق

 نيالاو ركود وا ضرم وا قوش وا | م ْند ناسالا هداتعا أم ديعل) 0003

 نم كنلق ديع ان » : ورممع وبا ىوزرو ٠ ضنا ءامعالا نيالاو . تلال رب مالاو
 كابا رشا راكم لتس ةريعو 004 3« قارباذ قوش ع

0# 
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 هل لات. تدرا ام ةنم لانا ىتح ةيلق علف ارش طبات انا: لجرلا ىلا

 :لاق ٠ معن : لاق ٠ كسا نيت نا كل له لاقدطق لاتعد : يفقثلا

 1 لاقو٠ ٠ لعفف ٠ لعفا : هل هل لاو ٠ يتينكبو هلم هداهم : لاك ةعاتنت مف

 لاقو ٠ فرصنا مث. هيرمط ءالتعاو قمن ذخحاو . كتننك يلو -- 0

 : ينعنلا ةجوز طا ف

 نكهو اتت اوارح *طب6  ”اهللخ ناداسلل لإ
 ٍبطالل مظعم ىلع يربصُل نيإذ هتساب تيّمسو يسا ىستت ةيهف

 يبق ةحداف لك يف ُهل 2 _ قوس لك للا نبأو
 لع ئنمفلا قاري نبا نضمأ طم راغا لاق يمجالا ةكرب وبا ربخا

 ايضمو٠ أامهراثا يف هه ايي تا ٠ امعن مهل ادرطاف ٠ ةليج

 امجرقبسف لبسلا يف ةيج امهتضراعو . نزل اكرو ةارسلا لابج يف نيبداه '
 ٠ نيعلا ةصق يف امل اولخدف فئاطلاب صاعلا نب ورمعل ءام وهو طهولا ىلا

 نبال ارش طب لاق اهلع انقو.ايلف ٠ < نيملا ىلا بنهتم ششطتلا عل تا 5

 يذلاو : لاق : كيردي امو : لاق .درط ةليل اهتاف برشلا نم لقأ : قارب ظ
 عمسا نم ناكو ٠ يدق تحن لاجرلا بولق تح عمال يلا ه مريطب ودعا !'

 : ارش طبات هل لاف ٠ كبلق سيجو كلذ: قارب نبا هل لاتق٠ مثدكاو برعلا

 ضرالا وحن خاصاو هيلع هديب برضو .اناجو ناكح الو طق بجو ام هللاو

 هل لاتف . لاجرلا بولق بيجو ممسأل يفا هريطب ودعا يذلاو : لاقف مقحن
 دنع موقلا دكا ناكو برشو كربف لزنف .كلبق لّزتا اناف : قارب. نبا

 هيلع اويثو ءاملاةطسوت الف "٠ تبث لزتف : ةملظلا يف منو هركزت .ةرش قي |
 هيف نوعمطيال مهنم بيرق قارب نباو اًفوتكم نيعلا نم هوجرخاو هوذخاف
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 يف ناطب ىر هل لاقي عضوم يف ءايلظ ةليل يف لوغلا يقتل انل يك اوف ةنال
 املف ٠ اهيلع تابو اهلتق ىتح اهب لزي ملف قيرطلا هيلع تذخأف ليذه دالب
 .(12 ارش طبات دقل : هل اولاتف . هباحصا ىلا اهب ءاجو هطبا تحت اها جيا

 : كلذ يف لاتف

 ىدغا دا حار مث 6

 : كلذ يف اًضرا لاقو

 مهف نايتف غلبم نم الأ

 0١) لحذ ىلع يسب 00 ماوي

 رناطب ىحر دقي تنقال اع

 دك د دق 0

 رم يوك ةدغنا تدكف

  ناوصحص ::ىصلاك ىبسب

 يناكم يل يكُن رفس وخا
 يلامي لوقصمب يفك ا

 ارجو نيدبلل اصيرص ترخُخ شهد الب ايرضاف
 رناتبلل تنم ىنا.كناكم# 1 ديوز اهل: تلتف دع تلاتق

 يناتا اذام [ىهصم رظنال > اهيلع اًتكسيتم كلفنا ملف
 :ناسللا قوقشم وماسك 3 0 ناك اذا

 اك وأ ءاج نم توتو - ١ للك ةاوشو': ميد اهابلو
 01 لام استكمال موي تاذ اًرش طبات يتلو ةزمح ( لاق )
 كا ع ارش ث طب تل بهو وبا امم 00 هيلعو جوها ًاناج ناك

 ام ةعاس لوقا انا ٠ يمماب : لاق ٠ ليثض يمد ىرأ اك ت كناو ثبتنا لاجزلا

 هناف ىنعملا اذه يف هراعشا ةرشكب جتحي لوغلاب ءاج ااهنا ركذ نمو )١(
 (نيقك هرفغ ى امانا ءءاقل فَي

 يدتعي فيس و. قفاوي مئاوي (19)
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 يفوت من: ل لاق . كراضحا نم يب ام ضعب ؛انيرت نا تأ نا :هل اولاق
 : نا_شلل لاقو عردلا سلف ٠ ٠.كلذي 2 ةليقت 5 يلوغباو اب أ نيءبرا

 .اليلق الاه هوقح ملف ةتننج ١ اودعو. اكول ودعلا ثالف ادعو - .متأش نا يب اوقبلل

 راقت هقنع يف حردلاو رضحي ةدحو وه يمل ىلا دأع تح و مه نأ ١

 هزاضحاةدشن نم قولا 00

 نا

 نا ةاورلا ركذ هب بقل بتل اًرش طب أتو نانفس نيراج نب تبث وق
 ةليللا كيتآس : اهل لاقف ٠ كريغ حار اذا شب ينيتاي كلتوخا لك: هل تلاق ُهم
 قير قأ حاز الط هزاع ردق امديك ١ نم ةريتك[ كالا داصف ىضمو ٠ يشب
 ٠ تحرحو توف ءاهتي يف نيعادتم ةتقف: :ايبي نيران د

 . بارج يف يعافاب ىلاتا : تلاسقف . تبث هب كلتا اذام : ىلا ءاسن اهل لاتق
 يع تأت ةمزلف ارش أت دل: نق ءاهطأت : 0 نقد ؟

 تلزن : لاق يفايبشلا ورم يأ نب , درع نع لينزمللا نع يع يفربخا :
 ا 3 طّبأت ربخ نع مهتلًاسف م 5 نم ناودع ةوخا مهف نم يح ىلع

 ديرا نكو ال : : تلق. صا نوكك نا دوا د كلاوماس : مهضعب يل لاقف ٍإ

 نا ٠ هريخب كثدحن : اولاقق ءاسيب ثدحت أف نيناّدعلا ءالوه رابخلا فرعا نا
 مل عاج اذا ناكو ٠ نينبع يذو نيقاس يذو نيلجر يذ ىدعا ناموس لل

 ةفاخ يرجي مث اهتنأ ه هرظن ىلع يقتنبف ءاظلا ىلا ظني اخف ها :

 ارش طبات يبس اغاو٠ ةلككحأف هيوشي مث هفسب ةحيذيف هذخاب ىتح ةتوفيالف |
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 راجتساف ةبيكم اهل لاقي مهنم ةأرعا ىلع لو ىتح مهتويب ىفدال دصقو مهلماج
 اهورئاكحوف . هنود تماقو فيسلا تطرتخاو اهعرد تف ةتاعجو ةنعنف“ اع

 ان ىتح ةنع اوعفدو اهوءاجغل : اهتوخاب تحاصر اهرعش نع اهرامت تفشكُم
 : كلذ يف كياسلا لاقف٠ لتقلا نم

 اراوع ينب تخا رام منل ىهينت هافنالا» كيبا رمعل
 ( ١١ ارانش اهتوخال عفرت لو امابا ضف مل تارفخل نم
 ارامكلل اوياتسا»و فيسسللا لصنب ' . تمماق موي ةييكف تزع امو

 بقابش هل لاقي مهل ءاب مثد ريكس خش وهو ةناثكينب ىلع كلذ دعب مدق مث
 هتنبا ةئانو ةناك ينب اديس امهو ناو مكس هينباب نان هاتافءرشبلا فلخ

 تركحش دق : لاقف ٠ قدص : اولاف ٠ متيغ كالملا انمودكلل انهو نانهم لاه

 مث هيلا اهوعف دذ ةيظع البا ةنانكح ونب هل تعمجنل .كيلع مهتددر دقو كل

 دلو تك و نادمعس نب مهربا ناك لاق هم نإ يدناوإلا احا ؟(15)

 ماشه نب يلع اموي يلا هحوف (لاق) . ابعلو ابدا دوعلاب ينغي ناكو ماشه نب ىلع

 دانك تمحرق . درنلاب ةبعالت سارلا ةفوش شكم ةارما هيدي نيب اذاف تلخدف ينوعدي

 رع 3ح < لاقف .ةنم ناب رشي ذين امميديا نيب اذاف تلخدف . لخدا : يل حاصف

 : يانغ طسو يف تدنغ مث تاعفف .انل ”نغو

 ارانش امتوخال عفرت لو اهابا حضفت مل تارفخلا نم
 الو هيلا ةِئاث يلا هللا دهشا ىلا : تلاقو اهسار تطغو هيدي نيب نم تدثوف

 .هترضح نم تحرخو قطني مو ماشه نب يلع ركفف . اًرانش ٍقوخال مفرا الو يلا حضفا

 مل ةنس ذنم اهباط يف اناو دادغب ةينغم هذه . يلع هللا كبص نيا نم كليو : يل لاقف

 تدمتعا ام هللاو ؛ تلقف . تب ره ىح توصلا اذج نتن مويلا الإ الغ ناللبف)

 دنت نيخ ىلع رطَخ *يث ةنكاو كتءاسم



 2الى توك جحا

 1459١9؟(

 0 ٍِ ع 1 :

 (1) بيبصو عديا اهيلع ليمأ  افأك ىت- ليقل ىلوا تبراضف
 نب ركحا شج عئالط ةنار ةكلسلا نب كيلسلا نا ىنغلبو : ةديبعوبا لاق

 : اولاَقف دحا مهب ملعي الو مع يب ىلع اهريغبل نب ردح“ اوزاج اوناكحو لئاو

 هامه الف . نيداوح ىلع نيسراف همأأ اوثعبف ٠ ةموق رذنا انب كيلسلا ملع نا 1

 مثيب انعا ليللا ناك اذا :الاق 24 همود ةناح هادراطر يظ هنا ضع ع

 0 لصاب رك ركع لق هربأ ادحو عصا ايلف ٠ 2 ودعلا نع رصق وا طقس

 ضرالاب َتّديرا لق اتبنم ةدصق ادجوف خر لاو هسوق تردنو اهنع ًارتف

 ناكح اذه لعل :الاق مث. عوجرلاب امهو .”هدشا ام هللا هازخا هل ام:الاقف

 :الاتف «دجو ضرالا يف لاب دق اجافتم هرثا اذاف هاعشف .رتف مث ليللا لوا نم

 هموق ىلا متو افرصنافءاّدبا ةعئشن ال هللاو ةنتم دشا ام هللا هلتاق هل ام

 : لوقي أمثناف ٠ ةياغلا دعبل ”ةوبذكف مترذنأو
 بذكأ ١ بذككاو دعس نب, ورمتو بدنج نب ورم نارمعلا ينيذكي

 بكو» يبل كايد نشل اهتأر دق نكأ لل نا اكتاكت

 اركحرب 6 ىم مامم سراوف (5) ةموقو نازنومل انف سيدارك

 ٠ مهعمج ىلع اوراغأف شيم ءاجو < لاقل

 نب كلام ىتب نم نطب اراوع ىنب ىلع كيلسلا راغا: ةديبع وبا لاقو

 ادع اذا هنا: مهنم 3 لاو هيف انكم اوداراد « ةدئا مهنم رفظي ملف ةعيبض

 ودعلا عطتسي مل لقثو برش اذاف ءالا دري ىت> هوعدف يش هب قاعتمل
 ذوخام هنأ ملع الف ٠ هورداب م برشو ءاللا درو قى هواهمأف ٠ هب مترفظو

 ءانملا بيصل او . نيوخالا مد عديالا 1١١

 ينابيشلا كيرش نبا نازفوحلا (؟)
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 اواتتقاف كيلسلا اول ٠ هورساف مشخو دارع مث اذاف نصا نيح نسال ةاضاق
 نا دعب كياسلا هرساف ٠ حوشكم ني سلق همقل نس 1 د الاد

 ٠ ةباككاو وه ةنع زغ ام مهمعن نم باصاو . هسفن ىلع تفرشا ةبرض ةبرض

 نم اًدرص ذقنتساو ٠ ذئموي ةيمعشنلل عوبري نب فوع تنب فرح ما باصاو

 نا. لبق ةنع اوفرصنا نيرذلا هباصاب قو اعرسم فرصنا مث ٠ معتخ يديا

 نيذذلا ماهس ىلع مهنبب اهمستف . عم ادهش نيذلا نم رثكا مثو يمل ىلا اولصي

 : كلذ يف كيلسلا لاقو ٠اودهش

 تضرعا يمل ىأر ام درص ىكب

 هرتفو نامزلا بير ُهفوخو
 سعاقم دالب نع ديعب يأنو

 اهنا كنبع كنت ال هل تلقف

 ضّرغم م يبل دقق كيفكيس
 هنول نانول رهدلا 000 1

 ةبوا ريخ يحتري ال نم ريخ ايف
 اءاحسيو 25 هيلع تددر

 حر 0 ردا

 ائاك ىتح موقلا هنع ترراضو

 ةءيراج ةمحم ذخ هل تلقو

 ميلع ترركحح ناباج ةليلو

 ةقان يمارحلاب 00

مند لمر هماهم
 00 

 بودجو نك م8

 0 طول عس
 بوُوتف اه ىضقي ام ةيضق
 وشب نافل يف رودق ءامو

 ع 1 5 و
 بودكححو ةرمرّشب ناوطو.

 بورحو ةيرم هيلع ىشخيو
 رو سو رسم هيلع فالث

 بوثي رابغلاو ايانلا داصم
 0 مهرأث 2 دعصن

 رش كيلع دعبن الو الهاو

 5 بالالا ب ا ىلع
 4 ومع 2 3

1 1 
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 لع الاجرتم الضفتم جرخ مث ةبايث ىقلا سانلا محا اهلف ٠ ظاكع ىلا ىت>
 ٠ يوق لزانم هل فصاو هموق لزانم يل فصب نم : لوقبو سانلا نيب فوطي
 يل فصو يوق لزانم كل فصا انا: لاقف يدارملا حوشكم نب سق ةيقلف

 ةخ حوشكلا نب سيق :لاقف ءابذاككيال نا ادهامتو انقاوتفدكدرَت لذا
 تمطقنا اذاذ. ةرجشلا لظ نيإ يردتال ىتح رس مث ابصلاو بونإل بهم ني
 يعوق ىلع درت كناف قيرطلا اهنب فقو ةلمر كل ودنت ىتح اعبرا ٌرسف هامملا
 دقاعلا ىرسلا ٠ ءازوملا ديو ليهس علطم نيب ذخ: كيلسلا لاّتف ٠ معثخو دارع

 سق قلطناف٠ ةانم ديز نب دعس ينب وق لزانم مثف ءامسلا قفا نم اهل

 يردت له كما كتلكش“: حرشكلا ل ربخلل مشربخاف هموق ىلا

 هللاو وه : لاف . هلها نم جرخ انأكح الاف الاجر تيقل : لاق - تستل نم

 ينبو دعس ينب نيب ساما جر خخ ةموق كيلسلا قلعتساف ٠ دفس نب كلك

 يف ةففديو ءلملا نم هزل ماعنلا ضيب ىلا دمعي عب ب رلا يف ناك ٠ عي دبع

 قىتح هباكصاب ر 0 0 زوافللا يف نعلا .ى ٍط

 0 الأ عماباتق هل لاق . كحيو  انمكها كيلس ان :اولاق ايلا م

 هيف ءلملا اخ يذلا ناكجلا نم سرق ىلا ىعتنا اذا ىتح ٠ةنم مرت

 موق نإ: : ضعبل هباكحصا ضعب لاف . هملط يف دّدرتي لعجو٠ ا
 مهف مهنظ < ءاس ام دعب باصا مث كلذ مع 00 مكه هلاو دق دعلا اذه

 فئاوط يف س#© دمع وني مهنع تفرصناف ٠ كسما مث مهضعب لثقب كيلسلا

 ينب نم لجر ٌةعمو سعاقم ينب يف كيلسلا ىضمو ( لاق ١) دعس ينب نم
 ىتح كيلسلا هب ىضذمو - ىكب اوفرضنا دق ةباحصا ىر ايلف : درص هل لاقي مازخ

 ٠ اهلط يف جر رخل .ليللا فوج يف درص ةقان تّلض معثخ دالب نم اوند اذا
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 ديري وهو مصاعو درمت اهلل لاقي مَع نب ةانم ديز نب سقلا ئرعا نثر

 بابض اهيف ةيشع يف نوبصخم سانلاو عيبر يف نابلش ينب يح ىلع رف ٠ ةراغلا
 : هباصال لا ىسما دقو توببلا نم 0 دق تيب وه اذاف٠ رطمو

 ا كك ابصا نا لهف تببلا اذه ل اها يلا ىتح اذك ناك ازروكج

 اذاف ٠ ليلا ه«يلع نجو ىسما دقو قلطناف لا اولاق ٠ ماعطب مكي اوا

 اا يكرم و ميشا اذاو ميور نب ديزي نب سسوح دج وهو ميود تبب تبلا

 هلباب هنأ حار نا ثايب ملق» هلخدف هرخوم نم تبلا كيلسلا اد ٠تبلا

 هل لاق. ليللا نم ةعاس اهتيشع ًاله: هل لاقو سلا بضغ اهحارا ايلف
 بضغ مثءالثم !هلسرأف ةيبآلا يعنت ةيشاعلا : لاتف . ءاشعلا تأ اهنا: ةنبا

 5 قح غل اهعمو اهعتارم ىلا تعجرف ابهجو يف بوث ضفنو مهلا
 نم هبوتب ةهجو ىطغو ىثعتتل اهدنع زيبا سلجو تعترف ةضور ىلداب

 ةسأر راطاف هب ضف هئادر نم ُةَلتسا اًرتفم وهشلا دجو ايلف ١ كيلس ُعبتو ٠ درب
 تح هيلع انتو امهنظ ءاس دقؤءهامحاص رعشي ملف“ .اهدرطف لبالاب حاصو

 : كلذ يف كملس لاقو . ةعم اهدرطف اهدرطي كيلسلاب امه اذا

 اهترعذ اًناطب تحار ةشاعو

 ع درب نول هيلع 0

 مثؤانف ءالخ لها هل تافف

 قيحكو نونظلا نونظ اوتابو

 1 تكلعصت ىتح اهتلن امو

 فرض فيصلاب عوملل تيأد ىتحو
 هتاور ف مرتالا لاقو

 فيستي اهطسو ليتق طوسب
 فيك  ناض هنآ ام اذا

 اوقيعتن ملق ريسط مي ثرعو

 اوفحواو اولها ارشد اولعام اذا

 ا هيلا تاما ترححو

 0 1 ديتول
 فدساتلالظ يلاشغت تق اذا

 مارال رهشلا ْ كيلس 2 : ةدبيع يبأ نع

3 



 فلرة كل

 ٠ ةبيه الف بيلا اماف ةينكل نم كب ذوعا يف مهللا . ةمأ تنك أرعا تنكح
 ةرغ تدصي تأ ءاجر هيلجر ىلع جر يش هل قبيل ىتح قلمأ هلا اوركذف

 ةدراب 00 1 رع نم ضع 3

 كلذب اذا ا 86 00 0 00 .ااثم اهلسراف
 نا : لاقف ٠ تنا نم: لاق مث اهنمخرص ةض هيلا لجرلا مضف هدي كلسلا جرخا

 ينغ اناو مهيت اف ينغتسا ىت> يللها ىلا عجرا الف نجرخال : تلتف ترقتفا لجد

 000 يي ادجوف اةلطناف ٠ نا لاق

 1 باطلا مهي انسب اودرطن 0

 ردكم تر لل يك ملءاذ اولا قد ىتح ينم ًاسيرق انك

 هب امكتلا بدا الوق امك تلق ادمعب اوناكن او 0 ًانيرق اناكحص

 0-0-1 5-6 > مهطقستي م ملف 0 3 ةاطناف ٠ اريغأف

 : اولا مكيغا الأ" ءاعرال كيلسلا لاقف .اوكر ديار نادم

 ” غو ةضونا كك اننغ ىلب

 ماوذا نيب مآ ٠ ديبع ىوس يداولاب يحالالأ يحاصاي

 يداغلل 0 ه ناودغت ما متلفغ ثمر اسرق نارظنتا

 لل هرقل غاب وْ 1 اوبهذف لبالا اودرطاف كيلسلا انتا كلذ اععس ايلف

 ىب نم نالجر ةعمو 0 0 نا اومعزو : لضفملا لاق. لبالاب مثوتاف ىتح

 اهيلع ماني مث ىنميلا هدضع ىلع هبوث ةلضف دري نا ةايفلا ”لامهتشا 6
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 _لحرلا مرتلم نايفس ابا كر ينناف 0 اسوا وات ناف

 يلثم ينبواج تئش ام اذا نكو هدعب سانلايف تشع هامل الولو

 "تل فقس لك امامك ةسيس موتلا :ةريغ نم هب اقصا

00 20 

 ةكاإسلا نب كلسلا

 وهو سعاسقم ينب دحأ يرثي نبديبع نب ليقد ورم نب كيلسلا وه

 اا أ يقر هنأ ةكلسلاو ٠ مت نب ةانم دعس نب بمك نب درمت نب ثرحلا

 ليذل مهب قلعت الو نوقعل ال اوناكن يذلا نيئاّدعلا برعلا كيلاعص دحا وهو

 قارب نب ورءو ارش + لح انو ئرتنشلاو ةيكلسلا نب كيلتلا تر اودع 3

 : ةقارب نب ليفنو

 ناك اذا يدعسلا ريع نب كيلسلا ناك: لاق ناهن نب عجتملا ثّدح
 تعطقناو فيصلا ناك اذا. ةنفد مث ءامسلا ءأم ماعنلا ضيدب عدوتسا ٠ ءاجعلا

 ناكو ةضيبلا ىلع في ىتح ءيحي ةاطق نم لدا ناكد راغا ليل ةراغ

 لاقو٠ ٠ ةعببر ىلع راغا كلذ ةنكمي مل اذاف ن ناقد رخل وا

 مهرعشاو مثركتاو برعلا لاجر دشا نم كيلسلا ناك: هتياور يف لضفملا

 مهملعاو ضرالاب سانلا لدأ ناكو٠ فناقملا كيلس هوعدت برعلا تناكو

 كنا مهللا : لوقي ناكت ليذلل هب قاتال هيلجر ىلع اودع مهدشاو اهككاسم
 وأو دبع تنك اًفيعض تنك ل ينل مهلا كاش اذا تئش ام تئشام :يهت
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 .مزاهللا شيج ءانا ةفلغم ةج ثداحالاو اهنا له الآ
 مداع نب سيقكباذكب تسلو تمححا نيل اذا اتوب تلق

 اس ماين ام ردت و مهةمزه دق نأ تقال نم ربت

 ماه دنع يذلا تبلاو 8 مهعوج ضف ىللاطلا سرافلا لب

 .مجانملل عادص ينشت ةروثأع _ مهيلع انام الع اوعد اماذا

 سان يف جرخت ديز لوق نانس ينب دحأ يللا ةظنح نب شثكلا ككل

 ديز كلذ غلبو ٠ ءاش ام مهمعن 000 ناهن ينب ىلع داغأ ىتح لحم نم

 يل ام: لاق موقلا ضرتعا ىتح ناهين نم سراوف يف هسرف ىلع جرخم ليدل
 « مهيلع انلع انام اوعد ام اذا » : كلوق : لاف. رشكجم اي كلو

 ةيقس رشكحلا عجرو. مه دبا يف ناك ام. ضب فقنتسا يايات

 200000 ٠ ىبسو منذ ةيلعت نب هللا منا ينب ىلع ديز راغأف ٠ ٠ باصأ ام

 00 انريغ تن ذءاعب لكك ةعكرت اذا

 باطالل نب ريع ثعبف اًزغاس دلل نيز ني يح نك“ درعا 1

 اع ارش ف ةيدابلا لها ئرقتسي نايفس وبا هل لاقي يل نم الجز

 ليذلل ديزا مع نبإ ًارقتساف ناهن يب لحج لزن ىت> لبقأف .ةبقاع نآرقلا نم
 تمماقاذف تا ٌةيرضف ٠ 0 نيم نيديد نب دنا ثي نشوا .١)

 دشف حرا ذخأف هت راخأت ليقل ديز نب ثررح لقاو٠ هددت سوا ما ةتنب :

 لاقو . ماشلا ىلا بره مث هباكصا نم سان لتقو ةلتقف ةنعطف نايفس يلبا ىلع

 : كلذ يف
 للا نمزلاو ءاربغلا ةوتشلا ىبخا دلاخ ني سواب يعانلا ركب الا

 لعن يذو فاح لك ايانملا قالب ةناف سوا مااب يزحت الف
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 تقل ام دز آر الذ“ اديدش اَلاكق اولتنف هاذ نان يب ةرازق ككردأو» رماح

 جلس يب ىلع دشف»٠ 2 :اوق ٠ عابرلا يلو لجأ ناين يا ىدان ناهنونب

 طالخالاو ةرازف ىلع دش مث سلا نع سابع 3 رما دوسالا ما دخاو 3

 5: كلذ ْ لاقو مه

 ادوسا ِ 00 ها

 ”هدشا ءاسنلا قالخا ضغاو

 مهدنعو 2 نابت يب لئاسو

 كلا انلصتا مث اكيلام اوعد
 الع اك دق وزع نيكو

 ةلالع تاذ ءادوق هب .تطت

 اديقلاك للا دفدمت, مانع

 هو الفك سلق رق هسا

 يلدعصو يلانس يوثا يننا ىلع

 ادّوزي نا ةجاح يذ ىلع تّلضو
 ادت يلها نوت الف 31

 اديلا عطق ذا فيسلا دك *الب
 ادقوتف هحاسصم اكذ ناكف

 اد.عمو كانق راط# ءون

 ادّلبو ايعا ذيذتتلل مدلصلا اذا

 ادصتقلا يرهتلا نواستسيو
 ادعومو ىثم نوعدي ذا ثمرلا يذب
 ادبعمو ءوبب نأ اديز نيقامسإ

 كلذ نع ديز مثابنف٠ يط طالخا نيب برح تمعقو :ورع وبا لاقو

 تزغف ٠ مصاع نب 2 ىلع لرد ميت ين رواجو لزتعاف. 0

 ٠ فاك ديزو اًديدش الاتت اولتتفاف هعم ديزو ساق 5 مهلعو لئاو نب ر ؟ متون

 ىنكتي ٠ م2 اب :وعدي لعجو موقلا ىلع لمحو ةسرف بكر مم تيل ام ىأراملف
 تمزه ىت> ٠ ةيحان مزهوأ هسرف نع هارذا وا الاجر لثق اذا سيق ةينكب

 0000 ريق ا زتاو دبرعلا مهل اخ تزاصق يق ترم ركب
 ناتقلا يلو ام هللاوف بيصن أو : لاتف ٠ يبيصن سيق اب يل مسقا : ديز هل لاق
 : ديز لاف ٠ يباهكا ريغو يريغ



 - 0 ا ا تو ل 3
 8 خخ 0 7-5 اح ال 5 1 يشم مخل 3 حرج

00 

 اواوك الواح مهنم ىرت دقاع مقالب مَمّنم هايلا تكرت
 ارماع دز اب تلتق ام لشفم لو مهتيرش ترثأ او

 ةئبطإلا ن نم اأو كل ذَدَعَو هيف اذه لاق أل هيلع نم ديز ةنع يذرف

 قح هتمعنل اوكاش ديزل اًدماح مهف ماق هموق ىلا ةئيطحلا عجز الف ةاضو

 اوعي نا برعلا ءارعش ىلا سبق ءانفاو ةرازف تبلطف ردب ينب ”يط ترسا

 ىلا اوراصف٠ -:مماحن نم تعئتماو برعلا ءارعش مهتما . اًديزو مال ينب

 ءادف ريغب ينقلطاو يمد نقح دف يريغ اوبلطا : لاقو مهيلع ىلأف٠ .ةئطللا

 اهرةلعج ول هنباو : لاق ٠ ةقان ةنام كمطغن اناق: اولاق ٠ ديا هتمعن رفاكب تسلف

 : ةءلطال لاقو .٠ كلذ تلعف ام اهلا

 انت بيغلا رهظب مال لآ نم  ةلاص كنفنتت امو ءامثنلا فيك
 انيعاطم ايعلايفو هوّجولا ضب مهطسو زعلا ماقا نيمعنلا

 ةنئيطالو ريهز نب ريجم جرخ : لاق مالس نب دمحم نع ةفيلخ وبا انربخا دقو

 ريجم ىدتفاف مجرسأف ليثلل ديز مهقلف ٠ شحولا نوصنقتي ةرازف نم لجدد
 ”يط نم طقلم ينب يف رواج رئئموي بعكو هيخا بعكك ناكس رفب سفن

 مهو ةرازف ناهنونب تزغ :ورمتوبا لاقو .٠ ةقلطاف ةقافلا ةئيطلل هيلا اكشو

 تقاسو ةرازذ تمزها 3 اًديدُش الاتي اولتتتواف ليشل ديز مهعمو نو دنا

 تناعتساو تدشح ةرازف نا مث. ناسبصلاو ءاسنلا نم مئانغلا ناهن ونب
 - كر ,ه لجر مهيفو سبق نم ٠ ءامحاب

 . ةياهامل يف هسأر ىلع حاتنلا دمع اودازإ دق علَح ونب تناك يلعرلا ننال

 ما و 5 مت نبا هدسخح ١١

 عابرملا تايقر ذئموب مهعم ناكو ةرازف ىنب يف لزنف هموقو هتب لها
 . اذ
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 . ةثالع نب ةمقاع مييلع اوسأرو 'يط ىلع اوريغيل اوزهجتو .اًدبا انسأرتال
 ا تاتيسدلشل ديز ىلا صاع ثعبف ٠ .ريهز نب بعكو ةئيطحلا مهعمو ا

 موقد ريهز نب بمكو ةئيطخلا تاما ا

 ىلا ىمالا : لاق ٠ انداف ديز اي : اولاق رسسالا مهيلع لأط املف ٠ مهسبف- مهنم

 ل [مكو ةتيطللا الا سمانا مههوف + هيلع كلف اوبأف ٠ ا

 : دز لاقف٠ هلع نمف ةجالل ةتيطخلا اكشو ٠ تردكلا ةسرف بعكس

 0 كنا كررغي الو ينثأ

 ”ثالاو ىهللاو تامركحاا هل

 رعاسلا فكل هتبش برملل اذا
 رظا جيحو ”هاضوح عرتأو

 لسا تبعا ع نم اهنع يلدعاي

 ةترسا ذا لورج يدعل لوقأ

 يذلاو ةقشحلا يماذل سرافلا أ

 دئاق سأرلاو سانلا سور يوقو
 هدرو رذوح توملاام اذا تسلف

 2 ىثخي ةفاقوب

 مام مرا نا ةرهاح يىلدعصب 5 ل ينكر

 رصايالا ىزت ال ذا اهلها ىلع ,  ةزيزع ءامد نم يلانس يورأو

 : ديز] ةئرطلل لاَقف

 ينناف و تأ يلام نكح ا نا

 انتقل موي دولا انم تيطعأ

 يوب نكلو ردك

 ِر عقد نم ليل ةامح ىدافت

 : أضرا ةئيطحلا هيف لاقو

 مف ا مث سعب تعفو

 ىقتلا ىلا ىلدا ركششلاف اوركّشي ناف

 لماهم نب اديز يلاث يقأيس
 .للجت م 1 ردب لآ كفو

 لمحاب قضلا ُي انقتلا ع

 ٍلدجا عقو نمريطلا فاعضيدافت

3 - 

 0و بلال اورنكي ناو

 7 0 ل



 يل

 ادوعم مالظلا ناحرسك بقا 2بلس ةيتكلا ىثغا بطش يذب
 نب صاع راغأو ردب يفب نم 00 بلط ليش ديز جيرخو :ورمع وبا لاق

 ونب تلاقف ٠ محل معن قاتساو دنه اهل لاقي ةأرما ذخَأَف ةرازف ينب ىلع ليفطلا
 ىضم دقو ليخل ديز ةعبتف ٠ مويلاانم جوحا كلمعن ىلا طق انك ام :ديزأ ردب
 كنوبلطيس مهن م ينذ :تلاقف ٠ موقلاب كنظ ام دنه اب: لوقي صاعو

 نماع ىلا نظف جمل بيز ةكرذام لقد كاان

 ليبس ل : صاع اد : لاف ٠ صاع هل ززبف ديز هيشغو . هلاجو همظعل هركئاف
 ام هللاو : صاع لاق٠انا يدازف: لاق ٠ تنا نم : صاع لاقف ٠ معنلاو ةنيعظلا .

 : لاق .تنا نم ينربخت وأ ال :لاق امنع لخ : ديز لاقق ٠ اهاوفا ملتلا نه تنا
 .لخ : لاق هليل روهظ ىلع نيرّوكتملا نم تنا ام هنلاو ال : لاق : يدسا

 تقدض ::لاق ٠ ليف ديز انآ : لاق ىنقدصأن ينبت وأ هللاوال: لاق ءايل
 ةرازذ ون ٌنيهذتلو سماع ونب تئيلطتل يتسن هللاوذ يلاتق نم ديرت اهف

 0 اطال كعدأو ينع لن : لاق ءاهنع لخ : ديز 00 .ركذلاب

 اهّدِرف معنلاو اًدنه ذَعأو ةعربتساو ةتيصأن دي 5-- مم سا لاق

 : ةلداك ١ك

 سا نم يل اذهو ميت يف»و اضئاقو سبق يف رثكل انا

 درطم نذل يذاع ةاتقلا ردص هل توحل دق ليفط نب صاعو

 كل اذ ال طسرو نانا + درولا 3 ا

 دغللاو موزيللاب ةينلا نم تضع ا مسب يلا ىدا

 ٍديزلاب راناكح ةنعط ةترعسا 2ةطلاخا ىتح يل ربصت ولو
 : اولاقو كلذل اوبضفف .ربخل ممربخأو دوزيم هموق ىلا صاع قلظناف (لاق ١
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 ام دعب طيراضعلا نادحو سعالت

 ىراالو فوع نبا لبق نا كرغا

 00 طي جاما
 رمازعلا يف ًايهاو الا كيزع

 _مئاشالا سوحن انم محل تّرمو 2 اهيس ةجانخ نم انيس ةادغ

 مثان ريغ انجوم فوع يح ىلع ةراغ جرازتل ينع غلبم نيف
 نافطغ نب هللا دبع ىتبو ةرازف ينب ىلع ديز راغأ : ورمع وبا لاقو

 ون امل لاق نانطب ناهن يب نم ليف عمو ب فيض اونا اكلسفوي مهسائرو

 |ويسلشذ ملعلا ٠ ىلا ىهتناو ةينغلا اوقاسو

 اد تا تاووصترم جامعات ةسائرلا قح يلوطعا : ديز مهل لاَقف ٠ باهنلا

 ةرازف مهتلشغ 5 نومستف كلام وش انيبق» ٠ رسم 5 ل 0 ديز بضغف

 موقلا ىلع دش كلذ ديز ىأر الف مهي دياب ام اوذّةتساف ءافلح مثو نافطغو

 هودان اوناكو كلام م ينب ىلا ةعفدف مهيدي دبا كام 0 تض نأ مهسنر لتقف

 م تايم كلام ونبو رصن

 0 مدرو مهد 2 م كفا ىح موعلا ىلع ركص. اضع هاديز ا: دئموب

 3 رك لاقو
4 

 كلامو ذعت لاظا ىلع ل

 مهتأد ىت> درولا تررك يلف
 مكحامر ديعصلاب متدين ىقحو

 ههحو رض مييمرأ تزكدإف

 ةنامل يلاوعلا فارطا كش اذا

 متملاع دق ام سمالاب ا!تلالع

 اهتم ىلا ناهنن ثتملع دقل
 ماك نيا ترداغ ةسسع

 اددن وه اذا يعادلا عدي نمو
 ادحومو ىتتم ءارحتلا يف نورك

 ادعساو 3 ىوعد ترهظ دقو

 ادلبو تحت لكى تح فسلابو
 ادوسا توملا ىري ىتح همدقا

 اد نا انسب يراوملا لعو

 اددش نا يبسلا تعنم :م ىلاو

 اددنص# رام نمب اقءنع ىوه



 اساس لالا ل كيلا تل حلبا نإ 2 - 0
 و 3 ه1 ع فم ْ
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 لاجرلا مولح تهفس اذا م مللاب رثؤت تلكدق ديزل لق

 لالكو بصحير عالحح م يلف نسوا
 ,لاوطلا كواملا ةنفج ينب م ديص الو دارلا لك ١ ينبوا
 ,لاغ ةلقم يف ريخ الو م سانلا ملع دق ءامسلا ءام نباو

 لابجالا ءيبطا ءاول ليفط نب سماع لتق يف نا
 لاثمالا ماع يف ليلق م سانا - يذلاو يننا

 لاسع ربا لصن ىوس م بركل يف براخا لامال موي

 لاصق ضيبا» لاوط م عذإاك دوجا سأر يف ماكو
 يلام ثداومللل ةلح يف كاذ لوضف تاذ ىهنلاك صالدو

 رلاع تنزاوه ىلع دجو م نسلاو ةسائرلا لضف يعلو

 لاتخلا جّوقلا برضب م برال يف نزاوه ىلدا يفا ديغ
 كن لكوه نام ىلع م عقنلا سمح يف يمكلا نعطبد

 نب درمتد ملاظ نب ثدحلا نم ناكر ام ليتل ديز حلبا قال

 نب 7 00 ديز بضغ هايا هناصمو يجرزلل ةبانطالا

 ا نم مث هتراغ يف 0 و ماظ نب ثرطللا نافطغ

 : كلذ ركذي ٠

 _مئاظعلا ىدحا نايبذ يفب انعص: 1 نامورو 4 ىلا له الآ

 .ملاظ نبا انيوح دق يدرت ليخاب» انقلاب ةرم يل ءاسن انتسو
 مساورلا يجاونلا نيب بعت ىلع ةندقب 8 انج

 مداوقلا ناكحم يلوزجو يلع اومعناو ءادفلا ينم اوابقا ل

 يئتاقم ابياع تلاج ةتايلح ىأر دقق تفوع نبا ناجاانب لئاشت
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 هيلع عنتماف مالسلا هيلع يلع نم ةءاببلا ىلع هدارأف ٠ ةيواعم ةراما ىلا
 : لاقو

 0 يذلا ىل سلو برح نب ةبواعم يئاواحي

 لِملج ن :رسح ىلا نم يلغ>و الع نسح با يدح“# ىلع

 ةريثك راعشا هلو ( لاق )

 رمص ىلا هللا دبع نب باّود هل 58 ّيط نم لجر جرخ: م لاق

 كلذ غلمف ٠ ه .هلح يف ةسصائز اذ مير ناكو لج 00 نزاوه نم هل

 لعجو ماع يهب ىلع راغاو ثوغلا دلو نم ةعبت نمو ناهين يف بكرف اديز
 ناو هلت ب ل 0 00 هل لاق اريسا ذخا الكص

 بابضلاو ديحولا ينب باحصا نم لجر ناكو ٠ هيلع نمو ةليبس ىلخ ال لاق
 افي كلما ام: لاتف“ كقض اه امو ناطإب عجب ميرو : يبو

 الف ليفطلا نبا ايان ةحيالا بعالم كلام نب صاع الا هب وبي ا بارود

 : : : لوقي ديز أشناو هب وبي
 11+ لك يني رام... اليت ليلا ا قلاال
 بارأ بالم يعسو م معفنلايف ةنسالا بعال نم سبل

 بالك يح سأر رمعلا نكك ليفط نب صاع سيل صاع
 باححلا نويبع هب تّرقو م رتولا هب لانا هَّقلا نا كاذ

 باك يرق دجو "يذم توي تقيم دقق -ىددشفي دا
 0 اد مستو ةالاليزد تامل كدا هذ

 يبلارش اوغاسا اف ليفن» الاجر ديحولا نم انيصاو
 : هل يح لاقو ةبضغاف هرعشو ليخلل ديز لوق ليفطلا نب ىماع غلبف
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 داعأ ىلا دايملاب انوعس

 طحتو بعر ىلع مهم
 :ايضلرتي هياط

 ماتا نم 3 انذخا

 اًراهج 0 0

 اًريسق :تزربأ يطال

 ا 72 ايابس
 25 مهتانب تناك امو

 ءافو م تناك الو

 : لاق يرنغلا ليفط*ةباجا رهرأ# كرد ا

 باصتعاو دج ةرواغم
 .باقتلا نم نعطي دوقب

 احرار كوتا

 بابتلاو ايابسلاب انج
 منافع سرعت مادو

 ٍباصنلاو اهنم عرفلايف نع
 ٍباغرلا نم دعي اغرالو
 :تايقللا مدس هان

 ناك :لاق هببا نع قحسا نب دام انثّدح :لاق ىحي نب :نسلل ىفربخا !

 اهيف نشف ةيسداقلا دهشف ءارعاش اسراف تاكو ةوزع هل لاقي نبأ رك

 : هلالي نسح ركذب كلذ يف لاقو ”هذالب
 . ةفملعم -ةسنداتلا' لكلا ذيل

 اهلبق ةليختلا فانكحإب مويو

 سراف-دعب ًاسراف مهنم ترضعقاز

 قريخو نجالا ةشأ لام

 يقنا نييمليدلا موي تنباو

 ص ةييركلا ها لك امو

 ملك او يدأ حربا ملف تدهش

 1 سراوفلا ىَتلي نم لك امو

 مدي بزارملا“ فارطال َفِسَو

 اومزهي موقلا نع ٍيعجو فرصن, قم
 مدلا ”يصخا لب تحد يلايث مهحامرب اوقرم ىتح تمر اف

 مادقتا ا دجأ مل اذا ةلظيفح وذ ورع ىلا ةظفاحم

 ماع نهم ةيدبع هللا يضر بلاط يلا نب "يلع عم دهشو ( لاق ١
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 ا ادلب ىلل يت تدع: لاق 0 يبا نبا نع 0 دام زيخإ

 : نحم موي يف اهيبا رعش يلاطلا ليل ديز
 رئاودلا دقع دش دق فنكموبا ادغ اذا نوفرعت له ماع ينب

 رفاوح ادجسس هيف مالا ىرت  هتارح يف قلبلا لضت شيب
 رداوبلا عيرس هيشاوح ريثك 2 ىغولا زئرم ليللا لثك عججو

 هللاو يا : لاق ٠ كيبا عم مويلا كلذ تدهشا هبا اب : يبال تلقف ىليل تلاق

 ٠ تنصو يتلا هذه كببا ليخ تناكح م :تاق . ةتدهش دقت ةينب اب

 سارفا ةثلث : لاق

 ديز نا هيبا نع هطخب يناببشلا ورم يبا نب ورم بانك نم تح
 مهب ازغف برعلا ذاذش نم اًعوجو محل اطالخاو اًئيط عمج لهلهم نب ليذل

 نم مهج# مهيلا راسو سيق نم برعلا لئابق نم مثرواج نمو ىاع ينب
 الن نم لوا .ناكو ءاهوكرو ليقل ىلا اوعزفو هب اورذنف . سمهشلا عولط

 دعس نب كلام هعماو ةوأؤطلا مو ثرحلا مهتوخاد رصعا نب ينغ مهعمج يتلف

 ادكلا مساف ساع ون تمزمم ما مث اديدش الاتق اولتتقاف ٠» ناليع نب سدق نب

 رساو مي مانغ نم ّيط م مد تلف ءا رعسو قاس رف ركئموي مييفد يغب

 كعب د كاع نا متل اب جرمان ريغ حالا يظل نكت ادكلل ديز

 اوكحرداو اولتقو اوملغف مهضرا يف اًنط وزع ف صاع يب نم ل مخاد

 بلا ةتدمصق صاع ينبل هتعقو يف لاق ليخل ديز ناك دقو٠ كاكا . مثر 1:

 .: :اهيف لوشب

 بالككاو رصعأ نب ةلهابو .-2ىنغ ىلع بيج نم ةسخو
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 ليقلل ديزل ناكو .٠ اهرك ذ دقو هرعش يف هليخ ةيمست نم ينرضح ام اذه

 ركش نم سانلا نمو ٠ لهلصو ثيرحو ةورع مهو رعشلا لوقي مهلكن ينب ةثلث

 يف لوب ءانغلا هيف يذلا رعشلا اذهو . ثيرحو ةورعالأا دلولا نم هل نوككنا

 هدا تفك لين عبتي ملف دسا يفب هتاوزغ ضعب يف علظ هليخ نم نسرف

 ا عب يا لم اقتساو مثدنع صف ءاديصلاونب

 هيلع تراغاف لقتسل املا برعلا ءانحا ضب كدهناخ هنا لقا
 : ليل ديز كلذ يف لاَقف ٠ مهل هوقاتسا امف سرفلا اوذخاف دسا ونب

 ليدل اذه لعفي انا يسر اودر ءاديصلا يباب
 ليذلاب يرها اديصلا يبا, نكحا مل يفاف يايذتال
 ليتقلا ءاطياو ليللا حد 61١ ) ةتدوع يذلاك هودوع
 نع لوقت اجلا لظبف ء تنم - لع قل ليل

 0 ول ما مز و : يلاسشلا ورع وبا لاق

 : لوقي مهفف ٠ مهنم ءاديصلا

 رضي ا للحي نم برللو  انبرح نم ءاديصلا ونب تح
 رسم, نم تاتننالا ةتؤرعم .. *رنمح وحب لو 0
 رمض ىلع ارسق مملتقتن ةودغ اهب متانجص ىتح
 (؟)ر شدهلا يذ ىعشلا ةادغانم مهرسم دقو لرولاب نوعدن

 نا هل اولوق : لق مك 4 هتدوع يذلا 0 ليخلا ديز لوق

 رهو اناقلي نم لوا 5 هانعفد هتدوع ام هاندوع 0

 0 هلك أت كوشلا ريثنكر هش رشحلا (9)
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 ربزم ىبسو يدنك الخ 2 ىلاك ١ يئاريج نوكمل
 دربالا ناجملا يذ رّوذعلا نيا» امطالتم ادغ اذا دولا نباو

 دق ىقىوع يسوأ طغلإو توام دج يدع تاثلو

 تلا لاوط انملعفالبا دبا“ نك« فا لعت يفب غلبا
 يدي ةمئاقب ردنت لو اسمن قىتبح كئاو الف مهتئجال

 سم كح 2 جكن

 ليا ديز
 ةيلهالل يف توصلا ديعب اعات !رفظم اراوغم اسراف ليل ديز ناك

 .ريخلل ديز هامسو هظّرقو هن 0 (معلص) يبنلا ىلا دفوو مالسالا كرداو

 يف رعشلا لوقي ناك امناو ٠ ناسرفلا ءارعشلا يف دودعم مرضخم لّقم رعاش وهو

 ءهيلا هارق يف نسجحاو هيلع سمع نم دنع هيداباو ٠ هيزاغمو هتارحافمو هتاراغ

 نم ريثك الو هموك نم دحال نك ةناو ٠هليخ ةراكك ليخل ديز يح اأو

 1 ةقورمملاب ةاهسملا اهنمن ةريثك ل يخ هل تناكو .- ناسوفلاو سوفلا الا تزرعلا
 لوُدَدو لماكو دزولاو تيمكسلاو لاطحلا يو ةترس يو هرعشب يق اهركذ
 : لوش لاطهلا يثو ٠ قحالو

 لايح نع متلتس ارح ىرا يف لاطهلا طبرع برقا '
 : لوتي درولا فو

 صاعو ريغ ف يفت ةجاحو انفلا هركب نا درولل ةداع تبا

 : لوقب لوود يفو

 بارضلا رثك اذا هب لوجا لورد ينقراف ال مسقأت

- 
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 يذلا ناك ام هللاوف ينع يبهذا : 0 اهحوز ينعت انبحاص ب الام

 : متاح 4 يلبق اع يفدريل كغ

 ردجا ريخلاب ءرماتنا كناف ةلاسر ورح نب مهو انلباالا
 رصناووبحا تنكمهنم كريغو ةبارق انم سائلا ىلدا كمر

 خا وذمتاي نكفتوب .اننيب قرفي موي أ ام اذا

 لمح. سرقن هب ناكو . كلملا ىلا ينولمحا : ةصيبق نب سايا لاق مث « اولقق ١
 كامحو * نامعنلا لاَقف ٠ نعللا تببأ 0 ٠ هيلع لخدا ىتح
 رعق يف لمث يب تاعجو ليقللو لاماب كاتخأ دتأ : سابا لاقف. كمل

 ادعم طا نيوج نب ساعي .اوعتصايك تاج اوعتسس نا كلناتتل لا

 اورضعينش . امد يداولا مثل ىتح كانزجا هللاو تمس ناف٠ ٠ دلملاب ةيح ينب نا

 هل ُلاَقَف همالكو ههجو يف بضغلا نامعت فرعف ٠ برعلا عمجم 0 مهداح

 نب دعس ىلا ناينلا لسرأو . كضكس٠أت يفذ نضتت الاهل ا

 اا يذلاب انا ام ةقاوق هيدر اًمئاح مكمع نبا اورظنا : هباكصا ىلاو ةثراح

 ضرعأ اهيا ماع ا ع عج هج ىفب قيطأ امو هنورذيت يلام 0

 اوكركت ىتح لعفأ ال هللاو ال : لاق ءانمع نبا فنا شرأ عدن داجيا اذه نع

 ل اولاقو مهسارفاو مهحاص فنا شرا .اوكرتف ٠ ماع بش

 مهاتسو سانلا اهمعطأو اهرمعف متاح اهلا دمعف ٠ فراقم يه اهاف اهدعباو هلل

 : كلذ يف متا- لاقو رمل

 هةر م مه دام ناو ىرقع مهويخ ناب مال ينب عملا

 ديصالا سأر لثم كيشاذ تضرم ناهد مام ترطم امنا اه
 « يذلا » : ىط ةغل يف « وذ » ع4
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 : لاف رخآ ماقو٠ ع ءارمح ةقان ةئامو ءادوس ةقان ةئام يدنع : ةمح يفب

 . هانيعالا ةنم ىريال حجدم سراف اهنم ن نط لك رع نم

 يلعف اًريثك الك كرتو تام دق يبا نا متملع دق .ريخلل ةلبج نب ناسح لاقو
 يلع : لاق سابا ماق مث. ةريخل قوس يف اوماقا ام ماعطوا مس وأ ر رح لك

 انامل يحب الالم ( لت .مكساكيطعأ ام عب عيج لثم

 مع نبااب : لاف لاما ريثك ناكة ريماب هل مع نبا رانج نب كلام ىلا متاح

 : دشنا م.( ١ ) قلياخم ىلع ىنعا

 .حازحإب اع متنا ام لاماي تقرط دقرهدلا بوطخ ىدحا لام اي
 رحاضحو هاتضُحخ رغ نيب نم  ةدراو تول ضايح تءاج لام اب
 كك دال ىلا هكا لخعأو ىلا حالو" يدقق كال" تق ا:-:كلامال م
 +. دير كلذ فلان لاول

 رحات ىلع الا رواج الو مكعانن نا اممكححم يفبب انا

 رحاترم ديغ الا لاملاب كفل ملف ءارثلا تلن ذا كداب دقو

 هل امراصم رتئموب متاح ناكك ورم نب مثو هل لاقي هل مع نبإ متاح ىنأ مث
 ٠ علط دق متا> ةنافسوبا هللاو اذه مشو يأ : - رما هل تلاقف ٠ هملك ال

 وه كليو : 6-1 م تلاكق ٠ رظنلا شا متالو انل ام: لاقف

 لاق خداحو همالَس دق ٠ هيلع مّلس ىتح لزنف ٠ يل هب ءاج اف يملكي ال

 يف : لاق٠ يبسحو كبسح ىلع ترطاخ : لاق ٠ متاءاب كب اا

 2 ةءاعاهنخ ١ .ريعب ةئاعست ذئموب ةتدعو (لاق) .يلام اذه ةعسلاو سحرلا

 نع انجرح تنا متاح اب : هتآرعا تلاقف « ديرت ام سدصت وا لبالا سهذت ىتح
 ةرخافملا ةلباخلا ١١(
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 ناهعنلا دنع تناكمال نب ةّثراح نب دعس تنب نال كلذو مهل ةمعط قيرطلا
 يف راويلل لأسف هللا دبع نب متاجم يصاعلا يلا نب كسل ف . هراهصا اوناكو
 تففطو ترتقي متاح سا دراج ةيلل ىلا دي قت ع
 ٠همع نبا وهو جرشال نب دعس نب ةثراح نب ناحخمس متاح عمو اولك اف ءاضعا

 نب دعسب متاح رف كلذ هبيط نم مكمل مهيط ماعطلا نم اوغرف ا
 هةكاسار ىلع مثاحو ناد« ريغ هسبا يب نم متاح عم سلو مال نب ةثراح

 . هللا آل ايح اومعطا ٠ لاقو هترفس متاح عضوف مال ونب هاتاف . داقت هسرفو
 تنآف : دعس هل لاق. يلاريج ءالوه : لاق ٠ متاح اب كعم ءالذوه نم : اولاّقف
 ٠ هتمذ اورفخت ل نم قحاو مكسيم نبا انا : هل لاق ٠ اندالب يف انيلعريجت
 اويثوف ٠ هلبق نييوج نب سماع ضف [يموحضفي نا اوداراو . كاذه تسل : اولاتف
 ةنرا راطاف فيسلاب متاح هل ىرهاف ٠ اًنئاح مال نب ةثراح نب دعس لوانتف هيلا
 *كلذف متاح لاقم اور يلا عقوو هفنا

 رمظعلا نع طاخلا تم ا ءاوه هفنا ناول هللا تدبو 6-7

 .مطقلل ىلع نم فيسلا سمو بآَف هم نبا فيس هاقال انككو
 اوعضوو اواعفف ٠ نهرلا عضنو كدجاغف ةريخل قوس كلنيبو اننيب : متاح اولاقف
 يدع نب سقلا درعا ُهل لاقي بلك نم لجر دي ىلع ائهر سارفا ةعست
 نب ساإ كلذ عع : ةريتلل للا زا ىتح اوجرخ مث هسرف متاح عضوو

 رهصلل هناطاسو هلاع مهوقيو رذنملا نب ناعنلا مهنيعي نا فاخم يئاطلا ةصيسق

 ءال'ه نا ةيح ينب اي: لاقو ةيح ينب نم هطهر سابا عمجم هنيبو مهنب يذلا
 نم لجر لاقف.( ١ ) ودام يف مكجعء نا اووضم» نا اودارا دق موقلا

 هتدحام يا )١(
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 ةهصلا نب دلاخ لتعم

 ينب ىلع بمك نب ثركل ونب اهتراغا ةراغ يف لق ةصلا نب كلاخا نأ

 ربخل غلبو ٠ رصن ينب نم سانا اوباصاف ليث موي ُهل لاقي موي يف ةيواعم نب رصن

 | 11 اد ب فاطر مع ينإ سيئرو مهوتو مثج يف

 باهش نيع اوؤقفو اًريسأ كراك نرقلا اذ اوباصاف .رصن يب مانغ نم مهيدي يف

 . نزح نب كلام عم ناكو ةعملا نب. دلاخ نئموي لتقد «مهسب ُئرراطل ن نانآ نيا

 تاهش رذئموي بسمك, نب ثرحلا ينب سنئر ناكو٠ 5 مهنم مثج ونب تباصاو

 د مويلا كلذ ةصلا نب ديرد تونا نابا نبا

 ناكو ةحصلا نإ سوّأب حاص هقنع برضنت مد |... عضلا نب كلا

 00 مدق ايلف ٠ لتفو كلذ هعفش ملف ارضاح 2 نا .اقيدص

 : كلذ يف ةيواعم نب فوع لاقف ٠ يمساب راسا الجر متلتقأ : ل لاقو
 يدوهج لاغ ءاكب ظاكع ىلع . ابرش ذا نرقلا اذ ىكب اسوا تن
 دوسلا كباصنا ىلع تحيذ امو بشن نم تعج اب تفلح يللا

 كاماوا يت كاضأز يف ٠ (ةتمر فاس السبا تكي

 ةئراح نب دعسو متاح نيب ةرخافم

 حبرخ : ةاورلا نم انركذ نم داق تسكسلا نب بوقعيو يلارعالا نبا لاق

 عمتجي قوس ةريماب ناكو ٠ ةريخلل ديري رطع ةعمو يصاعلا يلا نب مكحملا

 عبد ورم نب مال ينبل لمج دق رذنملا نب ناهعنلا ناك . ةنس لك سانلا هيلا



 ةمصلا نب سيق لتقم
 ماه هبا ينربخأ ايف كلذ يف سسلا ناكو ٠ بالكن ب ركب يلا ونب

 ينيل لبا ىلع اوراق. مشج يب نم ةعازخ ينب هموق يف ازغ نا دب نبا

 يف بالكن ب ركصي يبا ونب جرخو . اهب اوقلطناف بالك ن ب ركب يببا نب بمك
 : القاع مزاح ناكو يلالككا نايفس نب ورحت لاق اهنم اوند اذا ىت> اهلط

 هبل ملسف .ةعازخب ينب نم الجد ىلا ىتح اركتم نه. يضف ارث
 مهلبأ ىعرم نيإو هموق نع هلأ سف .ايلاله هل بستناو ٠ هاقسف ٠ هاقستساو

 عجرو ٠ دارا ام لكب لجيلا هراشم مهتروا# ديري, هموقل ارينا ءاجتدنا ةمكغاو

 نب سبق اولتقو ل ٠ هتمغب فرع دقو هموق ىلا
 نايفس نب ورمعل لاعب ناكو٠ مهلاوما اوعجنراو ةعازخ ينب لبإب اوبهذو ةعملا

 ٠ امهدحا هنو نا نم ووخ نافيس ةعمو ا ىتللب .ن ناك هنال نيفسسلاوذ

 م ديرد ىنع هأبأو

 دورغم نيفيسلا وذ نايفس نب ورع  هتمرص نيب ورع تاب !ءرعا نا
 دوتأم لوقلا يقابو نوهتنت له مككابو يلب ام نايفس لآاي
 روفصع مالحالا يفو ريك متنا مك يلاب ام ناش ل ١

 روحدم رمخلا يواغو نوبرشت ذا نع عاخا متيبن : ًاله
 ا كم علا اهيفو بالكوعدت ةيحاد ءادوس ل 0

 ريصالا محفل م اذا يبقع رش مكس ولو يف ا

 تتتس وس ملل -
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 اوردقت تدل يك نزام ينب كيدل غلباو

 اورفظت وا ن لل مهباصا اودرفا تف اولتقت ناف

 دع 5 هتوخاو - ”كرعم ئذل مارح" نافذ

 ربكحلالا د لبقو 2بشا يب ديري مويو
 اورج الف طدقل طهرو بشان ىنب م رص 0

 اوربقي ملو مهف "وقلي مهلاصواب عاضلا 'رحخ

 لالا كا ها ةلملا وب نيرداجا كلذ قال كل

 ,بئانذلا موي هللا دبع لتتمب ارفرم ءازج سع ينب انيزج
 ا ني ضانع ىظرالاو كنرلا يدب ٠ .[تنضكر كردا“ نبللا: داوس الولف

 راف ني كيدز نإ .ءاما نب باَّوذ“ ٠ "ههاذلا ريخ هللا دعب "انطعلتق

 : ةعقولا هذه 2 ضيا ديرد لاقو

 اعما مص ول سانلا باش ريخو 2 هتادل ريغ هللا دمعي انلتق

 انعْضَواَو ايلا ىرجا ةننم براق نب ديز نب ءامسا نب باّوذ

 اعورا ييدرلا حيراا ةيلاك ىدنلل رك متلا عدت تق

 دعب ةمصلا نب ديردل بك يدعم تنب ةناكر تلاق: :يبلكلا نبا لاقو

 نعتساف كليب لا بلط نع تزيع تنك يب ا: ها لكم نما كوخ

 الو نهديالو لحتكي ال فلحو تااذ لا ديبز نم هتريشعو كلاج

 هل راك كرد قع 0 لك, الو الط سمع

 . كسفن يف ام تغلب له :لاقو |مئانفب ُهلَمقَف ءامما نب باَّوذب اهءاجو ةازغلا

 كب تعتم معن : تلاق



 هوس

 س0 تصف

 11*22 نتدتأذذ1 ذا 1 1 ]ااا

000 

 تحئانت حابرلا اذا مرب الو

 ةشونت حامرلاو هيلا ترظن
 ردضعملا يشهلاو هاضعلا تطرب

 هدمل عسا فيمايسل تك
 دكبزم نوللا رفسا يلالع قحو تك 0 ةنع تعاطف

 دصقتملا انعلا يي رك تقر 0 0 قا ف

 ٍدغيف ثيداحالا باتعا موملا نم 0 0 0

 ريدغلا موب

 ىلع هللا دبع هيخا' لتقم دعب ةّمصلا نب ديرد راغأ : لاق ةديبعوبا ربخا
 7 نب ةدعاس سبع ينب نم لققو اًيح اًيح مهارقتساف همدب مهلاطي تانطع

 ول:مثجونب تلاقف ٠

 ةرازف ينب نم لثقو ٠ هللا دبع «يخا ةلتقو ميلع ديرد كلذ ىبَأف . هانداف

 ماذج هل لاقي الاجر

 هبف لتق نمو مويلا اذه قو ٠ ريدغلا موي يف كلذو نافطغ ءايحا نمو دعس

 كوت مهم

 020 0 ءامسا نب باَّوذ 5

 نب ةملعث ىنبو ةرع ىنب نم ةعامج باصاو هل ةوخاو

 رضح اذو ىدش كلذ طساو ىلا فيلخل عزت
 ربك الا سسنلا فطعب دقو [تطفاقلاو غاباق

 مكسياوخاب ترأث يللا
 انهفلا رح ةرازف ص

 ع اا لنك تو

 اورهضت ال ةرازذ الاهف
 دج
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 مدرك لوقي يسعلا امدهز تمبسف :ديرد لاق. ةحاور ني بهو نب ن نزح انا

 ملا ترام دق - لاق هك كات لوا ا يرد سحأل ىلا: :ىرازفلا

 00 يال يدك : ديرد لاق .زمرت له هتنس ىلا رظناف لزتا

 جزلاب لامو ( لاق ٠١ ينع ىلوف. تام دق يا تايه :لاتف رظنف (لاق)

 : ديرد لاق ٠ هفوج يف نّدتحا ناك مد لاسف هيف ةنعطف ديرد جرش يف

 *.م ليللا ناك اذا ىتح تاهماف ٠ ٍنئنيح ةفقخل تفرعف

 نيب تعقوف مهف 1 رصبا داكأ ام ىتح مدلا يفز
 تملعأف اهل تسّمناف ٠ كنم هللاب ذ ذوعن : تدانف ٠ريعبلا رفنف٠ ٠ ةنيعظ ريعب يبوقرع

 جما الاد ).ترخ ءاش كاكا ترو مدلا ينع لسممف . يلاك يل

 .افوخ اوركتت ديرد رايد اوبراق املف٠ سع ىينب نم رق يف كلذ دعب مدرك

 : مدرك شل لاقق ءمث نم ملاسيو مهيف يشع لم مثركتاف ديرد مهب سعد
 ةقئاعو ٠ !دبا لاس الف كم نمو كنع اما : لاقو ديرد ةعفدف٠ لا .ع

 ديرد لاقو ٠ ىوللا موب يب تاعف اع اذه : هل لاقو اكان أسرف هيلا ىدهأو

 هللا دع ُهاخا لري

 دق فيعض اناو تيشم

 لبلاك لا دهر لا انيس ىوللا جرعنع يي سعأ مهترعا

 7 راع يننأ وأ متباوغ قرا دقو مهنم تنك يف وصعاملف

 توغ نا ةب زغ نم الا انا لهو

 ةنبد ينيب ليثلو يخا يلاعد
 (ًنراف ليغ تدرا اولاتف اودانت

 ةناكم غلا دع كي ناف

 اهجرش نم يا (1؟)

 دن ناو تدوغ

 7 اوما الف

 درأا 551 5 هللا دمعأ راق

 35 شئاط الو اًفاقو كب ملف
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 ةئصلا نب هللا دمع لتتم

 ءانبا رصن ونبو مشج ونب ةعمو نافطغ ازغ ناك نا هلتقم يف تسلا نأ

 ناك الو اهب ىذمو ىوللا موي هل لاعب موي يف مهلاوما قاسو مهب رفظف ةيواعم
 ظلمنا ١-3 ناعرف ابا اي : ديرد هوخا لاق ٠ انب اولزتا : لاق ديعب ريغ مهنم

 قح ميريال مقا, اهلاوما نع ةلفاغب تمسل نافطغ ناف لزنتال نا هللا

 يف مث انيق . هباحصا نيب ةّيقبلا مسقيو معطيو لكابف ةعبقت عقنيو عاب رم ذأ

 سع اذاو مهاخد نم دشا عفترا دق رابغ اذا نخاودلا تعطس دقو كلذ

 3 0 ىرت اذام رظنا : مهتتببرا اولاقف ١ تلقا دق مجتاو ةرازفو

 تسيل عنا كلت لاق» يدل يف تسع دق مليار نا

 كلت: 18 ٠ مهليخ ناذآ دنع مهتلسا نايبصلا مهنك موق ىرأ : لاقف رظن مث

 نودخي مثداوسب ل اهلل نوامحي اغأك اًذامدا اموق ىرا : لاتف ةف رظن مث ٠ ةرازف

 ٠ مهعم توأ او سع كلت: لاق. ارح مهحامر نورجتو 3 مهمادقاب ضرالا

 نم مثد براق ينب نم لجد لف اواتتقاذ ىوالا ةليمر يف جرعنملاب اوقحالتف

 12 لوف النرد" طق ةقافد وبا لق ٠ اودانتف ٠ ةمصلا ن ؛, هللا دبع سنع يفي

 ا : لتق هنا نوزي مذ ةنعاوفكف ٠ طقسف ديرد حجو ايم نتي ف

 سقو مدهز او سع ينب نم امهو (5) نامدهزلا رف ٠ بره نم انو لأملا

 ا ذايلكو قوأ ىباو ةفافد وباع نناعرف وبا يك تالت تاويل 2002

 مرعش يف ديرد
 نارسسلا لقبك اني نينسألا ريغال الت نامده زل ايش لبق اغإ

 رمقلاو سيشلل نارمقلاو امبنع هللا يضر رمجو ركب ينال
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 نب مثجونبو ةعصعص نب صصاع ونب تراغا : لاق يلارعالا نبا نع ىحي نبا

 يذ نب نايفس نيورعو ةمصلا نب ديرد ناكو : نافطغو دسا ىلع ةيواعم

 يف ىلع ةيواعم نب ورمتو ةيواعم نب مثج يب ىلع ديردف نيدناستم ةيجلا

 يف يل نكي ةسائرلا كيطعم ريغ يف :هيخال ةمصلا نب هللا دبع لاَقق ٠ ىماع

 ذخا موَقلا راغا الف ٠ نايفس نب, لمحارشو هللا دمع ك ارتشا مح انأش مويلا اذه

 ينب نم لجر كرداو اوءاش ام موقلا باصاو نيس دسا ينب معن نم هللا دمع

 نو نف مكاذ ٠ ةمصلا نب هللا دبع ُهل لاف ٠ ةمصلا نب هللأ دمع ةيذج

 : هنم يلام ذذأيلو هتأيلف ا ٠ نايفس نب لمحارش 3

 كيتاب نا لبق سانلاب لا :ورع هل لاققف٠ يلا رخاوا يف ديرد ماقاو

 كاخا نا: هل لاق هيلع لاط اذا ىتح . هللا دبع يخا رظنثا يللا :لاقف ٠ ءاخرصلا

 اذا ىتح اوقلطناف . هواتقف مهنعظب نوقوسي نييفياهلل نم سراوف كردا دق

 ينبذكي لو ينأننا هللا دبع نا: ليحارشل ديرد لاق نوقرافي ثيحب ااكح

 ٠ طق هانكراش ام: هل اولاتف ٠ ةتكرش انبلا اوّدأف ليحارش عم ةكرش هل نارظت

 هرباجاف ١ (٠ ) ةصلألل يذ دنع مكهلغسا ىت> مكس راتب انا ام: ديرد لاقف

 . كرشلا ةنودشنب هوءاخ ٠ ةممظع ةمينغب هللا ددع ء ءاج مث ءهَل اوفلحو كلذ ىلا

 ٠ انفلح ام : اولاَعُف ٠ لتق دق هللا دبع نا متننظ نيح مكقلحا أ: ديرد مهل لاقف

 ل ءديرد ىضري ىتحال: لاف ٠ مهيطعي نا 7 اولعحو

 : كلذ يف ديرد لاف ٠ هلبا اوقرسس نأ هودعوتف ٠ ىذري

 روصالو ليمال ةيزغونب اهعنس ًالكيبا مدعيا

 مهحاتوا نم نثو ةصلخلا ١١(



 ويسجل

 : بكن ثرإل ونب هلتق دلاخو . بالك نب ركب يلا وني ُهلتق سا

 بوي دعم نب درع تخا يديزلا بركيدعم تنب ةناحير اًعيمج مهما
 ورع اهوخا ينعي اهاياو هينب اهدلواف اهحّور مث اهاسس ةمصلا ناح

 : هرعش يف هلو
 عوج يبا_صأو نقر عيا يعاربلا ةناهعو ليما
 عميطتست املا هزواج» ةعدف [شش عطتست ملاذا

 صاع ابا ىر يذلا وهو اولا تاكد ةيلد 2 لاس نبا ديردل ناكوو

 : لاقف زكراو ا باصاف مهسب يرعشالا

 هيت نا داب زنا ” ,هيليدتا ىعارلاك ١
 هينلسال ضوؤر فيلا 5

 لاق ٠ ةريثك ثارم هيف اهلو ةرعاش ةرمع اهل لاقي تنب اضيا ديردل تناكو

 ىلع دبصلا يف ليق رعش نسحا : لوقي ءالعلا نب ورم ابا تعم : ةديبع وب
 : ةمصلا نب ديرد لوق يئاونلا

 ركب يلا ليتق ىلعالا فرشلاىلع ٠ يذلا كلاهلاو هللا دمع لتقم

٠ 
1 

  فصسعست فص معلم“

 ربق ىلع ربق وثح ااصم زعو ردلاخ يليلخ دا ثوغي دعو
 ردقلا ىلا يرجي ردقلاو هريغ اوبا مهنا ةص لا الا لتقلا ىلا

 رهدلارخآ اهب ىتشيرتاو ىدل انئامد لازت امانرت اماف

 ركذ يذب سلو اًنيح ةمحملو ةريكسن ريغ فيسلا محن اناف
 ف 0 . 3

 ريو ىلع ريغن وا انبصأ نا اب ىفتشدف نيرئاو انيلع راغب 1

 ررطش ىلع نحنوالا يضقني اف ٠ .ةيمق نيرطش رهدلا انيس كاذب 1

 دمحا ىلع تأرق : لاق يديزيلا سابعلا نب دمحم بورملل هذه ءادتبا ربجيربخا
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 اذا طق لاطبالا نم سراف نع تمك يلا نوملعت له : تاّتف ٠ ةمعن اوزاح

 ودع هوتزح يذلا معنلا اذه اورظناف : تلق ٠ كلذ نم كذيعن : اولاق  ةتقل
 .يحانأو ' يش هيلا ينم لصوب ال ةناو قفلا ا ديبز ينب يف ادغ ينم

 ةدراملا ةمسنغلا لع انبخم اذا ققح ا ادن موق سراف نم هللا كال : اولاَعف

 . مدكم نب ةعيبزاو يل اهوبهت ناو ملذ نم مكك م تاقف ٠ اهنع انتلتف

 هن رحح تنماو ىلرح ن 01 ٠ ةتلاسو اتددرو ٠ معن : : تلقف ٠وهل ةناو : اول

0 

 ةرصلا نب د

 |0010 ةتلعأ زري . كين تيرم نب داعم ساو حضلا ن١ دئرد ىف

 لوا لاس نب دمحم ةلعجو لا اش ث عام سراف ةدملا ديردو

 : مهرثكاو ريا مهدعبأو وزع ءارعشلا ناسرفلا لوطا ناكدقو ناسرفلا ءارعش

 : ةدنبع وب لاتوت يلف نب ديرد متر عساو برعلا دنع ةبيقن مهنعاو اًرفظ

 انوع ار )ل كم ناو مثدناقو مهسرافو مج يفب ديس ةمصلا نب ديرد ناك

 ذ مالسالا كاردأو ٠ انسهنم ةدحاو يف قفخا ام .ةازغ ةئام وت ازغو٠ةسقنلا

 برخل ء+بيف لضفالو نيكرشملل ارهاظم نينح موي هموق عم جررخو« ملي
 هتدوشم لوبق نم فوعنب كلام مهعنف ٠ هيأد نم اوستقيلو انعث هوجرخا اًعاو

 دعب ياي هربخو .هكرش ىلع رنشموي ديرد لتقف . ركذ هل نور آلثل ةفلاخو
 ونب هلتق ثوغي دبعو ٠ نافطغ ةتلتق يذلا هللا دمع مثو ةوخا ديردل ناكو ٠ اذه

 ةمقلع لمقو (1)



ٍ 

 ظ

 ب

 0:بيسس جوز وين نوصسسمست

 او

 اهاوتحا امن, لح اذا يح

 0 57 1 يلع لمن
 محلا ضاف املك اعمد ضيفأ 'مدق راد يف شيعلارضن رهأ

 ممدلاب بفومو بيغلا نوم 1 دومحم هللا دبع نبا انآ

 مضق ماضقتب مهنا ثيللك دقو قاسب يشي نم مركأ
 ا انأو هيلع تلمح

 مهلا لاتق لاك الا يذ نبا انا معالاربشلا يفديلقتلا يذ نبااأ

 مضو رهظ ىلع [محل ةكرتأ منا تدوأ اك دوب ينآلي نم

 5 : لوقي وهو يلع ليغ
 هدرا مان تالاف درو“ كولا هكا باغ دق ىمح اذه

 ةعطقق جرسلا صوبرف ُِ ا يفأطخاو ٠ تغاف ٠ ينبرضف يلع لمحو
 نطخار ٠ تغرف» قرح هكرضإ 1 نموفلا سس لضاوبش تا

 00 سرفلا ذحن ىلا لصو يح ةعطقف حرستا زعومت ىلع فا لا

 ىلع مدقب برعلا نم ادحا تننظ ام هللاوف ٠ ثنا نم كحيو : هل تلتف الجار

 رتل نسلل ليفطلا نب صاعو ءاليفلو بمجمتا ملاظ نب ثرالا فاك

 نف كل ليولا لب: لاق كليو تنأ نف . ةمارصلاو ةثادحل مّدكم نب ةعسرو

 : تلق . مادكم نب ةعببر اأو : لاق ٠ برك يدعم نب ورمع : تلق ٠ كليو تنا
 انمفسب اندلتجا تنش نا:ثالث مدن زا الجار ترص دق يلا !ذه اي

 هيف كح ةبحاص عرص انف انعرطصا تنس ناو . ام زيعالا توم ىتح

 اضيا يب امو ةجاح هيف كموقل ناك نا اَذا ملصلا : لاق . كتناس بيك نار

 للف ىلإ فص يكرم قمح 55 0707 .كل كلذف : تلق ٠ ناوه يعوق ىلع
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 يعدا . ريخ هدنع ام : تلات اهتامحا اود ىلع تانقآو ٠ أر ىرأ 0

 ىتح فرصنا :هل تااقف٠ «اوح لكم ايلجان طخ ا علف انالف يل

 :ةديلولل تلاق مثءاضيا ريخ اذه دنع امو :تامحاوصا تلاقو ٠ ند ىرأ
 : امل لاتق . نيلجرال اهوق لثم هل تلاتق ٠ ةتعدف ء مدكم نب ةعيبر يل يعدا
 00001[ يو ةررذعأ تييقلا نا ىنكلو ةلسقن لجرلا'تفضو يخلا زنعأ نا
 0 ا ىلا ع اع مسالا وسفن كتجوز دق : هل تلف ءرذعب نا

 نم تجيز رجلا حالو ليللا بهذ قت را اهدنع نم فرصناف

 دصق تدصقو امتكرتف». تا يريغا : : يلي تلقو يسرف تبكرف ينمكم

 اذ الق نميللا ةماخ ةأرساب اذافةارلل بخ كدي تكتمل 0

 لام ىلع يكبأ ام هللاو هالكش او: تلاقو ُهتَمشف ةتقشف اهعرد ىلا ترهأ ينم اهنيع

 لمز.روخ ىلا توهّأو) رولا اذه .ءارو نم: يل تخا ىلع نكلو دالت ىلعالو
 ةمينغ هذه:تلقف ٠ ةعيض كلبتف طئاخل اذه لثم يف يدعب ىقبت (مهناج ىلا

 ادلح 1 اذافءاقتنلا ىلع تيفدا ىتح يسرف تعفدف٠ ةمدنغ ءاردن نو

 ىوتسا م هلعنب ىد يف اذ ايلف“ ٠هحالسو هسرف نام لادا يس كرما

 لوقأ» (قنخ حلا هرجشأ تقفطف يب لفحيال ىضمو ةحبر ذخاؤ ِهسرِف ىلع

 ىأر ايلف. يداولا ىل اء قرش 1 قع لبا لفحمال قذف. رسب نع

 - لوط انو 0
 اع نم مولا يعاب لاا اهأفر قت ذا عمطا دق

 اماهخ مدنيا ىرتش كيلا
 : تلقف
 اهاحد ىلع اسيبحي ليخلاب ...اهاهد ىجولا لوط ىلع هر
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 ٠ لبنلا نع ينربخا : لاق «كل ادب امع لس ٠ تطقس ريس ىلع :لاق ٠ حالسلاب

 ٠ كناخ ارو كوخا : لاق ٠ حرلا نع يفربخأف :لاق ٠ سيصتو 'ىطخن ارانم : لاق

 نع ينربخا : لاق٠ رئاودلا رودت هيلعو نحح كاذ : لاق .سرتلا نع يلريخأ : لاق

 : لاق ٠ فيسلا نع نقيرعأ ؛ لاق ٠ لجارال ةمعتم سرافلل ةلغشم : لاق. 7

 لب :ورع هل لاق ٠ 1 ع هَل لاق لملا كمأل كتمراق

 ىوتساف ٠ ةتوبح تلف استحم ناكو ارع ب ترف ةرالارغ فوقك

 : لوقي ًاشناو امئاق

 ساون وذ وأ ةشدعم ريخب نيعر وذ كنك ينبرضتأ

 يساق توربإل رهاظ رغو انآ دق منكك لم مكف
 , 2 سانا يف سانا نم لقت 2 ىحاو اداب ةلها يضاف

 ٠ تسلجالا كيلع تحشا مالسالا ةلكك لذ مده دقو روثابا اب تقدص : لاق
 ريما اب ملعا : لاق ٠ تقل نم طق سراف نم تععك له :رمع هل لاقف سلك

 دقلو مالسالا يف هلحتسا فيكك ةيلهاإل يف بذككا ”لحتسا مل يف نينمولل
 دعبتا : اولاقف ٠ ءاكملا ينب ىلع انب اوريغا : ديبز ىنب ليخ يليخ نم ةبلح تلق

 ةارس موق ىلع انيتأف ( لاق ١> ةنانك نب كلام ينب ىلعف : تلقف .راغملا انيلع
 اًرودقو 0 دوازم تر : لاق . ةارس مهناب كملع امو : رمت لاقثف

 عضوم يف تساجو ةزجم يليخ تففكم ةارس موقلا نا تفرعف مدأ بابقو
 .بحاوص نيب تسلف- اهتنخ نم تبجنرخ دق مهنب ةيراجب اذاو + مهمالكأ م
 نم الاجر امل تعدف ٠ اًنالف يعدا : تلاقف اهدئالو نم ةديلو تعد مثءاه
 نا تنا فيكق يملا ىلع ديغت اليخ نا ينثدحن يسفن نا : هل تلاتف . يبا

 : هل تلا ٠ طرفش ةسفن فص ل نق منصأو - 30 ىسفن كتِجَوز



 فتش هلل

 ىتح ٠ درطا :لاَّف ٠ يناقا:تلّف . هجرس يف ىوتسا مث. هسرف ببل عم هللاو وه

 ضرالا ىلع مئاق هللا وه اذاذ ٠ هيلع تدقعا هتيصان نيب نانسلا نا تننظ اذا
 اذا ىت> ةتدرطف ٠ درطا : لاق ٠ يناقا: تلف .هسرف ىلع ىوتساف ٠ جلز نائسلاو

 يف لاف ةنم تغرف دق يفا ُءرظا اناو هيلع تأكتا هنتم نم نانسلا تنكما

 ىوتسا مث ٠ كاز نانسلا ىذمو ضرالا يف هندب ىلا تراذن ىتح هجرس

 بوعوم اناو تآوف * ٠كما كتلكش يل اذام ديرت ثالث 2 لاقو هسرف ىلع

 ٠ناتس الب عراب يلدرطب وهاذاف تفتلاف نائسلا نصت تنجو ينيشغاءف٠ ةنم

 سفنا يلاذ قلطنا: لاقو قتيصأن ز حو هللاو لزتو تلزتف ينازاتساو ينع فكم

 كلذ. 501000 يدنع نينمؤلا ريمأ اب هنلاو كلذ ناكف ٠ لتقلا ن 0-1

 ةنانك ينب نم يسارفلا مدعم اني ير لي قفل وع كلاسي . تنأر ام عجن

 لّوالل تفحلحب هيفو ربخلل اذه يرهوأل زيز رعلا دمع نب دمحا ينريخأ دقو

 نب رمح ىلع برك يدعم نب درع لخد: لات و نه د لاق

 يفب ديس دنع نم: لاق. تلبقأ نإ نم: هل لاف ٠ ةنع هللا يضر باطل

 املس اهمدقاو . ملح اهلضفاو ٠ ةمالم اهلقأو ٠ ةماه اهدمأو . ةماق اهمظعأو موز

 تعنص ءيش. ياو : لاق ٠ هلوسر فيسو هللا فس : لاق هوه نمو : لاق ٠ مدعم

 قب نا كسمآو : رم لاقق دوو سرفف كمكي يل اعدف اًرئاز ةتنتا : لاق هدنع
 هللاوف ٠ نع : لاق ٠ كلو يل : لاق ٠ نيئمؤملا ريما اب كل وا يل: لاق٠ اقل انه

 - نينموملا ريما اب اذه لوقت ملف اهرصو نبللا برشاو ةعذإل لكحآل ين

 لهأ ريخ هيف ناكدق ٌلكو ذم: لاق . ريخ كموق ءايحا يأ : رمح هل لاف
 .اسيخ انرثكأو .اسيرش اندشا مه : لاق . ةريشعلا دعس نيل :رع لاق. حاب رلاو ابرلا
 مع كلأ روث ابا اب : رع لاق . ةرجتلا ريعاسملا ٠ ةرربلا ءايفوالا مث . اسيئر انمركاو
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 ليحأ اذهف٠ ينم هللاو ماسف دبا اهذخآ ال شيرق هلاو:لاتف . ةتمتاف (لاق)
 رونلاكر هاب رش يف ريسال يلا هللاوف ٠ لبللا لع لمتشا ىتح تيضف ٠ سانلا

 : لوقي وهو ةئيعظ دوق ضرف لع يساَفأ ]
 انيلع ىديي انتيل انبدل اب ايدل

 انيدل ام ىلس 3

 ىتح ضرالا غلبت الف ٠ ءامسلا يف اهب يري مث هتالخ نم ةظنح جر 3

 . كلتا يلاف كما كتاكت كرذح ذخ: 00 هلن نم صقشم اهمظني

 تحضصو ةنم تونذف .فازئسالا اذه نا:تلقف .ضرالاب وهاذاف هسرف نع لاق

 اذاف . هماهما يف عاب ت . 4 ا دخت يف .كليناام كل هب

 506 سانا ةكرو تضف ءةنس نيم تلم

 ةثالث راوج ا ايف اذاف اهيلا تلدعف تاببأ ىلا ترظنف كداكت نيب تجصأف

 هب انيلتبا ال: ناقف ."نكيكبي ام: تلتف يقنيأر نيح نيك ٠ ءايرثلا مون نك

 وأ ل صخل اذاف دقرم نم تفرشأف ٠ ءانم لجأ انل تخا ائئارو نمو٠ كنم

 املف ٠ احس باَوَذ هيلع ةلمن فصخي مالغب اذاو ةهجو نم لجأ طق ان

 دق "نهدجوف تويبلا ىلا ينتبسف شكر مث ًردابم سرفلا ىلع ب يلا رظ
 : نه لوقي ةتعمسف ٠ نعترا

 ءاسن مونلا عنم نا نعترت ال اذا يلاسن الأهم

 نعتراو طورملا لايذا نيغرأ

 شكرف ٠ يل درطا لب:تلق ٠ كل درطا وا يل درطتأ : لاق هنم توند ايلف «لاق)

 اذاف هيلع تأاكناو ( ١ ) هتتفل نم ناشسلا ما هربا تسل

 فتكل ١ لفسا ةتغللا )١(

 و.
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 هوازجن أريح نك اريخ ناك نأق

 ةريغصب نكت ل ىمعن هيزجس
 ةءازج انيف هافك تكردا دتف

 هئاوثب قضي مل ايح ناك ناف

 اك 2 ناك ارش ناك ناو

 ام موقلا ديدسلا ميرلا هئاطعاب

 ام ناك يذلا ىزحي ناب لهأو

 اهفلا لم فلا كله اوكري الو

 010 ناك وا ناك نع 6ازذ
 ل بقل ىلا يول اوان ةلو "+ نقرا راسا نم ادد اوكف

 لو ٠ هموقب قطو ٠ ةتزهجو ةطر 1 هوقلطأف مهني :. اونواعتف موقلا جم دصأو

 كله ىتح 0 وشب وزغ نع 7

 مدكم نس ةعسر ةعاج

 ١ يضر باطقلل نب 7 لاق يرداصلا رووم نب ةصس تدع

 0 لاقف :تيأر نم عجشأ ن م: : يديبزلا برك يدعم نب ورم ةنع

 لاق ٠ سانلا نجا نعو سانلا عجنأأ نعو سانا لجل ع كحل 9

 000 لولا ىلا تاكو" تدار ام نسحاك تجرخ : لاق ٠ تاهت بع هل

 الكا كانك قرلاب ميشلا قطت قرعاب قامت ذافنالا ةعيرس ةيوط
 كرذخ ذخ :هل تلتف نيصرع نيب ىتفب انا اذاف تجرخن . هتلتق اّلا اًدحأ ىتلأ
 0 ا رارع ليما لزعأ ىرت اك انأ روث ابأ اب ينتفصنا ام هللاو :لاقق» كلتاق يلاف

 :تلق» ٠ اهب عنتتم دنا لاك كام ران اهو: تلتف . ين ذخأ ىتح يلرلظناذ

 1 ل ينيطعت وأ هللاو ال : لاق ٠ اهذخ

 )١( ٌهعم ىرت ال تلا ةراوعلا . ١ لصالا يف اذع (
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 هماو هوبا نم يرعش تيلا
 هغسر لاقف

 لئاسف نيقنلا كعفش ناك نا

 ةزهن اهاتا نم لال يث له

 ةمس سراوفلا ىلدأ نم لاق ؤأ

 ةباها ليوطلا محرلاب تكتمو

 ةشابج كل رخا 0

 لان رخاب امهتعفش دقلو

 ةمعن ةعس ز نع اديرد ىزويس

 قي لكم كيوم عاطات

 .مركألا يداو موي ةنيعظلا ينع

 .مادكم نب ةعببو ناعط الو
 مدنت ال اعئاط ةنيعظلا ل

 ملعب مام ضعب ملعيل دمع

 مفللو نيدلل أعيرص _اىوهف

 مجالا قَديخ١ ةاوهأذ ا

 يم ركَت ةادغلا يل رارفلا ىو

 ىلع اوراغأ ن آل علك نب ةعيبر طهر ةناكن ب كلام ونب ثبلي ملف ( لاق )

 ىنخأف .: ةرصلا نب دي رد اورسأو اومنغو اورسآو اولتتف ٠ .ديرد طهر مدح ينب

 نهنم ةأرعا تخرصف ٠ .هيلا نيداهتت ةوسن ءاج ذا مثدنع وه اشبف ٠ ةسن

 ةعبر ىطعأ يذلا هللاو اذه٠ ائموق انيلع رج اذام٠ . عكساعأو كه: :تلاَقف

 مكنم 2اخ سارف لآ ا: :تلاقو اهيوث هيلع تقلا م . ةنيعظلا موب ةحر

 لعف اف ةعضلا نب ديرد 01 ا .وه نم هولأسف ٠ يداولا موي انبحاص اذه

 2: تناك يتلا ةنيعظلا ن :رث : لاق ٠ -_ اولاق ٠ مادكم نب ةعيبد

 ادرماو موقلا ةسحخ ٠ + ةحارعأ انآو يمه أو : ناعطلا لذج تنب ةطرر ةأرلا تلاق

 هللاو : 5 ءاندنع ديرد 1 نأ يغبذي ال: اولاقو مهسفنأ

 مكن يذلا قراحلا اضرب 1 انيديا نم جرخي ال

 : تلاتف ليللا

 امدق ناك اب ىزحي ىتف لكو

 يف ةأرلا تثم
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 ةعيبر اهنود قال كنا هعينلا ةركل ليس لخ
 ةعيرس ةنعط اهذخلال وأ م يلع هلع ف

 هعب رش ىغولا يف ينم نعطلاف
 امها امهيلا ىهتتناف . اعنص ام رظنيل رخآ اسراف ثعب ديرد ىلع أطبا ايلذ

 نع ”لخ : سرافلا هل لاقف . ةحبر رحيو ةتنيعظ دوق هيلا رظنو ٠ نيعيرص

 ا لاتف ٠ ةنيعظلا
 ٍسراففلا نعي نسواقلا رب 1 2 اع ميتش نم ديرت اذام

 4 سب 2 لماع ا

 اوذخأ دق مهنا نظو ديرد باتراف ٠ حر رسكحياف 0 ٠

 . يلل نم ند دقو هعم خرال ةعبب ر دجوف مهب ق ف . لجرلا اولتقو ةنيعظلا

 ليش ناو لتقيال كلثم نا سرافلا اها : : ديرد هل 0 .اوانق دق موقلا دجوو

 يفاف حترلا اذه كنودف٠ نملك ثردح كارو ا تاير كلل ااكصاب ةرثأ

 ةئيرعظلا سراف نا: لاقف هبافا ديرد ىلَأف ٠ كنع طشف يباعصا ىلا عجاد

 ٠ موقلا فرصناف٠ هبف كصن عمط الو ير ع زتناو راوف لتفو اهامح دق

 : ديرد لاقو

 لتقي م 1 ةنيعظلا ياح هلثع تمم الو تر ناله

 .لعفي ل ةناك را مث (1)ةرجن اركي سراوف ىدرأ
 ا نأ ةتاين مايل لعم ههجو 5 ود للهتم

 الا رح ا بلي ًاهجوتم حبر سحنو ةتليعظ كري

 لدجالا عقو نيشخ باعشلا لثم هحر ةفاغ نم سراوفلا ىرتو

 ةزم : ةزئسأ يفو 010
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 ٍبوهو نيديلا قلط ىلع تينب ةرح ةراح نم يصولق ترفن ١
 بورطتا ةفنم لخ ءانس  ةناظ ةنظما كا اا

 ربوقرعلا ىلع وبحت اهتكرتل ءمهم قرخ دعبو رافسلاالول

 ربورككا ةرغ نم مهل ام دعب ةعببر نم سراوفلا رف

 بج ريغ كانه توعد دقلف ةرهظ ملسأ نيح يلع وعدي
 _بونذب هربق يداوفلا ىتس» مدكخمء نب ةعببد ندعبي ال

 قدملا دوس ةقان فلا هيلا انقسل اهرقع ول هللاو : اولاقف ةناك ينب هرعش غلبف

 مرخالا موي ةىصلا نب ديردو مدكم نب ةعبب )

 ىتح مثج ينب سراوف يف ةع 7-3 نب ديرد جرح: :لقةدسصولاكاا

 ةنانك ينب ىلع ةرافلا ديري وهو مرخالا هل لاقي ةناثك ينبل رداوب اوناك اذا

 نم سئافل لاق هيلا رن ايف» ةنيعظ ةعم يداولا .ةيحان نم لجوال

 هيلا ىهتناف ٠ ةفرعب ال وهو . كسفنب حلاو ةنيعظلا نع لخ# نا هب حصص : هياحصا

 : ةنيعظلل لاقو ةلحارلا مامز ىتلا 5 (ملف ٠ هيلع و لكيلا

 نامل ك0 نمآلا ريس كلسر ىلع يريس

 ينباعر يربخاو يلالب لبا ىقئاش يلرق نود قانشنا نا '

 اًكراق ديرد ثعبف - ةيمللا فاطعاف هس رذ انجل ةعرصف»زاقلا لع ل0

 ٠ هلع ماصتق ٠ هب حاصف ٠ (فرض ا ةنحاص منص ام رظنيل رخآ ش

 ةعرصف سرافلا ىلع لمح مث ايهلع مامزلا ىقلاف . ةيشغف عع م هنا نظف

 : لوقي وهو

 ,>- #7 سضلطفف :عزةخبسمح حر تنس
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 وهو ٠ ةباصع يدب ىلع: لاف ناعس ماه هما ىلا ىهتنا ىتح يدتسي نعظلاب

 : لوقيو زحري

 رادلاكحص (سراف تيزردقف رايس ما سصعلا لع يدش
 راد ماما قا نمل 7

 : هما تلاقف

 كلذكابل راح رو م1! للام نب ةملعت ونب انا

 تلد الل درا نورك الو ٠ كلاعب نيو لوتقم ني نم

 000 لا كام اهاتستساف ٠ ةباصع هيلع هما تّدشو : ةديبعوبأ لاق

 00 ل مدل ةفزننو موقلا ىلع تشي د ا موقلا ىلع رك تم ءلملا

 ام يفاذ يل نم توببلا ىفدأ ل نيبتي ىتح نكباك نعضوا : نعظلل لاَقف

 نكيلع نومدقي الف يحير ىلع دق دقو ةقعلا ىلع مه 0 فوسو يفب

 ملعن الو: ءالعلا نب ورمعوبأ لاق 00 نوكك كلذ تل ناك

 ٠ ةباّوذ هل مالغل ذئموي ةناو ( لاق ٠١ هريغ نانملعكلا 1 تيم الو الشق

 مدقي امو نينمأم ”نغلب ىتح هسرف نم ىلع نمل فقاو وهو هحير ىلع دقعاذ

 .تام دق اّلا هنا امو قنعلا لثام هنا: سيبح نب ةشين لاقق ٠ هيلع موقلا

 ٠تلازو تصمقف اهامرذ ٠ ةسرف يري 0 هدعم ناكامار يقلع صمأف

 اوفرصتاف © لاق ٠١ ةشدن ةسرف ىمر يذلا لب لاّقيو « لاق )ايم اهنع لاف

 اوُملَآَو هواتتق مدكم نب ثرمإلل .ةعيرفلا ابا رئئموب اوقلحو ٠ نعطظلا مهت *اذ دقو هنع

 نم ةنقان ترفنف رهف نب ثرلل ينب نم لجر هب رف ءاراجحا ةعيبد ىلع
 ةنقان رقع نوكي ال نا رذتسيو هيثري لاقف ةعيبد ىلع تليعأ يتلا راحالا كلت

 : موق 'نمأ ةملسأو رف ن :م ريعو هتلتق ل هراق ىلع
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 ديدكلا موب ِق مدكم نب ةعسر لتعم

 ةلثق نيروهشما مهنامحشو نيدودعما رضم ناسرف دحا مادكم نإ ةعمر

 يات قو: ءالعلا ب دروب لاق. ديدكلا مف ةيلسلابيح ني

 5 ل رفن نيبو روصنم نب ميلس ينب نم رفن نيب
 رهدلا برض مث .امصودر مهنا مث ءروصنم' نب ملس ينب نم لجو اا
 ديدكلاب ةنانكى ب نم اًنعظ يقلف انزاغ يملسلا بيبح نب ةشين جر . ةبرض
 نب هللا دبع مهيف كلام نب سارف يب نم رفن : مهب رفظو هموق نم كد يف

 نب ةعير هوخأو ( 7 ) ةعيرفلاوبأ م دكم نب ثرالو سارف نب ناعلتلا لذج

 ةعيرفلاوبأ مهار املف ٠ لحم يف" لحي ردئمو دودح وهو ( لاق ١٠٠م 3

 بمذَأ انأ : مدكم نب .ةعبيد هوخأ لاقف» مهءامد نوبلطي ماسونب ٠ هلا لاق

 :نمتلا شب ل ل ق.م هو مخ مكتا قل م ملا تح
 0 قفل ةرن صقنت نبأ : مدكم ثنب ةَ ةرع اوال تااقف ٠ ةعمبر بره

 07 : لاقف ءاسنلا لوق عنم دقو

 قبتعاو ةنعط ناعطأل قرف ريغ يندا نملع دقل
 قاتأب انانسو اماسح اضع 2 "قدما ريخج ىناضص يجن

 نعظلا قيرط يف هل درطتساف موقلا ضعب هيلع لمخ ٠ ةسرف هب ودعي قلطنا مث
 قحث ٠ ةنعط وأ ةشين هامر مث ةعبتو هلتتق موقلا نم لجر هب درفناو

 ةشببأ : ةخسن يفو ةشب : ىوريو ١(

 ةءرفلا وباو ةعراقلاوبا : ىوريو .٠ ةعرتلا وبا مهضعب لاثو (؟)

 دي ١



 ىو 1

 بيض ل اعلا فلا كاع حا
 4 1 اع 7 0

00 

 برتعلا» ولدلا نيب م لاوهالا ةنود ميو

 يلابال 2 اذهو

 0 ةراصع ٠ رثعت

 4 0 لاح

 اونمأ دقو مم ل

 ل ا
 ميكجإف نيع اب الآ

 يزع مهف يكب ناف

 يعرف مثد يلصأ مثو
 يرخا مدا يدعم
 ىنرت مدا

 مهنم لتاق نم ف

 مف قطان نم ركحو

 مين سك لو كو
 مهف 5 نم و

 ميش لفعح“ 0

 ميه مضر ب نما

 برقي الو وندي الو
 ثصنملاو مثل ماركص
 لاو باتلا ديدح

 0 او
 برهم الو ىجنم نم
 برغتسم كنم عمدب
 بكتم مثد ينكر مثو

 اد ىلا
 فهرَأ اذا ينصح مث
 ضع اذا ىقيس مو

 بذكي م الاف ااا

 برعم عتصم بيلطخ
 برج مم كح

 كازو الرد وي

 0 راعلا ميظع
 3 دكار تع زل

 باغي همزح : ةئس يفو .. بلغم هلوح :
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 معن ادباصأو ثيل نب رمعي نب حّولملا ينب يف لاتتتلا ٌرحتساو اومزهناف راهنلا
 دليوخ نب ماوعلا شيرق نم راثثلا بورح يف لتق نم ناكم . نئنيح ءاسنو
 نب رمعمو ةجيحا يلا نب ةمجيحاو دليوخ نب مازح لتقو بتعم نب ةرم هلتق

 نب ديردوبأ هلا سلق نم ل |توو . هيما نب برح حرجو٠ .يبححتلا بيبح

 ٠ لضف نم اود ىلتفلا | او دعب ناب اوضارت 2-3 الل رفعج كلت ةصلا

 اودقاعتو ملصلا ىلع لئابقلا تعمتجاف ٠ ةنانكو شيرق ىلع سدقل لضفلا ناكف

 ٠ برح 0 أ ةنبا ةيما نب برح نهرف ٠ مي نا
 ىبب دحأ فوع نب نايفس نهرو: رضنلا ةنبا يدسلا ةدلك نب ثرال نيرو
 د هانا لاو ٠ لوضفلا كرد يح ور هنا ةأنم دمع نب ثرحلا

 0 ماعرالا ةلص ىلا اومله شيرق رشعم اند : لاتف ذئموي م دقت ةعمر

 قادصتنو 0 يدن نا ىلع: لاقف ٠ نوروتوم انا انه مك أمو : اولاق

 الذ (لاق> ١ لمقأ : نا ىلع ٍذئموب ةتعراسو ٠ كلذب اوضرف تالقي صل

 ناكو ( لاق ٠ 2 2 نئاهر نزاوه تأر

 00 يورت ايف م نب برح مثادوف .نزاوه نم الشق نيرشع لضفلا

 : ةديبعوبأ لاق. متودو مت مهناو مثالتق نيلضافلا ىلتقلا نا متت ةنانكو نيو

 ةعيبس لَ قتح يش ىل ل بتتعم ن نب دوعسم جرت ى بق تمر

 المشس كلنا تممذ الك: تلاتق“ كيو هللا نأ: لاقو ةتجوز سم دلع تنب

 ا ةيمأ تلاقو ٠ نم "1 تناف ساجا يوق ىرسا نم يتيب
 : اموق نم ل | نمو ةيما نب نايفس انأ اهاخأ

 فكوكلاب فرطلا طيتو 62١١ بهذبال كابل فلا

 تهذي نا قيل ىلا : ىوريو )١(

 . د دل 0 :
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 ٠ هتريشع ىلع ةناكم هوخا راصف تام دق هلاف سنق نب ءاعانالا مهاحي

 ينب نم طهر ةيناثو ةيمأ نب نايفس وأ رنئموي لمتد داكيتسربلا اواتتقاف
 0 هكا ضاع نيا وزع يب نم دسأ نا نائع مهلتك ةنانزك

 : هلوق ريهز نب شادخ

 بيذككريغ رض ةريرللل موي مهءالب مولبأ مكحواب دقت
 يول بدم كوباصأ ل مكحك نإل يناذ ينودعوت نا

 ربوبا نباو ارمتو ساما ينباو ا قدرا عة رع

 م ردو را لع منَ كم ةبناع فدل لق نا

 لتقيف نيلجرلا نايقلب نالجرلاو لجرلا ىتلب كلذ دعب منم لجبل 0

 ٠ ساد 1 ةعسر نب ريهز يليدلا هللا دمع نب داش

 : تلق اّلا رهدلا لاوط ىتلت ام: هل لاقف . اًرتعم تئج مازح يفا : ريهز لاف
 : سلع نب ةعمبر ةعساو قلل مرا لع هك نم

 _حافصلاو يلاوعلاب اًريهز هادص وقزي وت انكرت

 حاطللاب مول هلحاف دبع نبا ةيمحم نبا هل م

 ىلا لضفلا لثقلا ف لضف هيلع نم يدب نا 3 ررصلا ىلا اوعادت مث

 ققح نز اوه ل ا هموق فلاخو تعم نب بهو كلذ نأ .٠ لها

 يناكبلا دعس نب ةملس مهيلع ورم ونب مهنم ن ناكف. ناك يفب ىلع راع

 ميلع ةءيواعم نب رصن وئو٠ ٠ يلالهلا ن نامبظ يب نب ةعسر ط 35 وشو

 ٠ ميمغلا ءاروحإ وكي نب ثيل ينب ىلع اوراغاف ٠ كيم ردئموب وهو فوع نب كلام

 عمون هلتق يلاكبلا فوع نب ديمع اولتف راهنلا لوا ثيل ينل تناكف

 رخآ ثيل ينب ىلع تناكح مث. ماع ينب فيلح يرسملل لمؤملا نب عيبسو
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 : ةلوق يرهفلا باطلا نبرارض لاقو ( لاق >١اولعش نا مهما

 ربااك مالا تش مو انناش عع نئاتلا هلا 1

 رضامل اهفك يف نزاوه تلمكتسا اذا ظاكع ةادغ

 ياض ةبهلس لك ىلع ادتقلا زم ملُش تءابد
 رخاذ بج يذ نعرأب تارمضلا ىلع ميلا انثجد

 هداعلا انستقلا ريس اناعط» ٠ ”ماقذا :اظطشتلا

 خل اءاعش تراطو اوربصي مد عَلَس تر

 رسال فال  قاقخع اال كتل ا
 رااصلا عم توت 000 * نتنلا تان
 .رئادلا ”ةراد + يذل “اريحا - تظفاح اناا

 : ريهز نب شادخ لاقو

 ٌرصانو رقاو نمحرلا نم مهيلع مهعمجب نيلفاح شيرت اند

 جا ليلا عم بير انل جتا .اهلهأو 3 انرند مف

 رئاكازيزعلا اهاشْخي بانك امهئاوأ لو>و وكب انل تجينا
 ماس ف هرسشملاب ماك مهيطتمت مف رعب ١ مهنود تح

 دخااو : نولّوا :مبنم قو ٠ ..يعدتو .روثت'لبخ تح اذ

 رهام موب ةناع ان ىلكاو نأ ندل

 ماع ميلس تّضفراو نزاوه تاذاخت ىت>ٍيأدلا اذهلاز امو
 رتاوعلا ذودلل سانلا نهوأ اذا اهدج ركصلا قلغي شيرق تناكو

 ءاسّؤرلاو ٠ ظاكع بناج ىلا ةّرح يو ةريرلل موي وهو سماثلل مويلا ناكمت

 مهترعا كلذي اودومسف موري مهما ءاخ ىلا هيلا نوذخأب سق ا ٠

1 

 مه 5
2-2 

, 2 » 

 برا يللا
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 زي هارت ةناك نم ةانم دعوني كلذ تآر.ايلف - انسحت ءالاب اولبأو

 : لوقيوهو دموي سيق نب ءاعلب لو
 را ا دج ناجل اذ". ١ كراش ننام ظاكحتتا

 وهو ةنانككح نب ةانم دع نب ثرإل يفب 0 ديرب نب سلخلا ع

 يرصنلا دعس نب ناثدلل هيلا زربف ٠ ةزراملا ىلا اعدف ذئمموي شياحالا سيئر

 12٠ اديدش ال انك موقلا لتتتاو اذ زجاتو  هدضع. قدف ناثدأل ةنملف
 مهناف رصن يب الا اهلكس اق تمز مناف ٠ هجو نلكذو سلق ىلع ةناكو شرق

 مهيلع كوب اوهزبناف اشيش اونغي ملف نامهد تنثو رص رك ترها 21007

 0 تكافل : ىدازو ةسفن لقعف ن امهد ينب دحأ ةعيبر يللا نب عيبس

 ها قات 1 نير اناا نا هيلا جرعب 0 رض ل ! تدارك

 ير ة مش اونغي ادا اواتاقق ناسسشلل ةغشقن ى ...نملا مهعمو ناد يني يف

 ست دبع تنب ةعيدس و هلأر ,مأ ىلع برض دق يفقثلا بتعم نب دوعسم ناكو

 لصوت تاع ٠ نم "اوهفشيرق نم ُهلخَد ن م: امل لاقو < ءامخ ةانم دمع نبا

 ااا مالا يضمأ ال يفاذ كاخ ينزواجي ال : اهل لاتف . عسّتيل اهناخ يف
 ُْ تدر وأ نأ 0 ا ةدلخأل يلا كاف ام تااقف .اهظ ةحاق ٠ ءانشل هب

 نا أهل راجأف ا نيريتسم اه ءامخ اولخد سيق تمزهنا ايلف . هتعسوت

 وهف هلوح رادوا كئامخ بانطاب كسمت نم ةّمع اء: اهل لاقو اهناريج ةيما

 دحأ قبب مل 58 اورثك ىتح اهئاخم سق ترادتساف . كلذب تدانف ٠ نما
 برضي ناكو سق رادم عضولا كلذل ليقف اهئاجب راد ل ةاحم ال

 ةعم حرخأ دق بتعم نب دوعسم اهجوز ناكو :هنم سيق بضفتف لثلا
 مو ثئرودد اوناكصو دوسالاو ةريونو ةحولو ةؤرع مو ةعملس نم هملد رثعموي

 ا اوم ع
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 . ظاكححع نم بيرق عضوم وهو ءالبعلاب لوك نرق ىلع اوقتلا» ضعبل
 ىلع ناك نم كلذكو ةطمس موي هيلع اوناك ام ىلع ذئموي مهُراسَؤرو

 نإ شادخ لاق .ةنادكح تمرهئاذ.اديدش الاتق :اولتنقاف ٠ نيف

 : كلذ يف ريهز
 اوداقتسا ىتح اًقدنخ انبرض اذا ءالبعلاب كغابي ملأ
 دالبلا انب مست ول اوذوو سبق ّزع لزانلاب ّ

 : ًاضنا لاقو

 اوييثا ذا ةناك يب يحو ٠ شيرت تلاق ام كيب ا

 ري مهترتعب انل لظف رهنكم نعراب مهانمهد
 0 م مهف يلمنلل نرام موقت
 !ء عضاولا هذه يق اوقتلاف ظاكع موي مهمايا نم عبارلا مويلا 0

 لمجو ٠ مهلا# ءاسورلاو اودشتحاو ضعبل مهضعب عمج دقو لوب

 تيشخو ريعب كمل ىلع هناك 1 نم لجر فلا دئموي ناعدج نب هللا دنع

 نيفس وبأو نايفسو برح دقق ءالبعلا موي ىرج ام اهيلع يرجي نأ سيوف

 0 توغ ىت> 0 : اولاقو ١١( مهسفنا سمه دبع نب ةيماونب

 دكمو ةنالثلا ءالوه ى عمق , ٠ امه رهاظ دق ناعرد دئموي نايفس يب ىلعو

 تح ناقبرفلا تنثو ادي الان رذئموو سانلا لتتقاف٠ دسالا يثو سانعلا

 موز وش تناكو ٠ بوه اب ةناك نوطب رئاسو ةانم دمع نب 0

 اوريص مناف ةريغملا ومب دئموي مهدشا ناكو ٠اديدش الفاف تلفف . 1 ةنانكيلت

 ةسفن دق ةصاخ ةيمآ: حبا نايقس' ابا نا ءالعلا نب ورم وبا معز (1:
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 ءالعلا نب ورموبأ ينثّدخ : ةديبع وبأ لاق ٠ ليسملا ءارو نم نزاوه تناكف
 برو ةريغملا نب ع ىزالا يو نيتدنملا فدعا قا ناعم قا ناك لاق

 تعادت راهنلا رخآ ناكايلذ . ةنانكك راها لأ قي راذلا تنكذ للا ف
 هناك نإ كيرلا ا أو الق - شدرف 2 للا ساو اوريصو نزاوه

 مهب لتقلا را ايا“ مهناكم اوكسصرتو شيرق ىلا اولام يداولا ن نطب يف مثو

 مزهناو اولعفف ٠ لبج وهو مخرب اوقللل : هموتل سبق نب ءاعاب قحاسم وبا لاق
 : هل .ةملك ف راهز نب شادخ لو كلذ يفو . سانلا

 ١ صرع بل 6 ا تي تاكو

 رع سانا 42 نك نا كتادا

 شيرق نم رشاعملا ريخ مث
 انيق[ نك كيس موب

 مهيلا ةصمهاس ليقلل انبلج
 اوتابو )١( امسلا دقعن انتبف

 انئجو ادّرب اًضراع او:اخ

 اورفت ال ورمعل اب اودأنو

 ةاكحلا اكراعف

 مهنم تاماهلا برضن اولوف

 ءالع نم ةطمس ناب اذكرت
 اي اومزَه مهلثم را د

 اديلولاو غلبا هللا دعو

 ادوحو ا ميدل ناذ

 ادونز تحدق اذا اهاروأو

 ادرع هل ناودبلا دوع
 ادوق عقنلا نعردي سباوع

 اديدلا سنالا ارجبص انلقو

 اهدنا باتلاف ترض 5
 ادودص الو رارفال اناقف

 ادوسالا تكراع رمنلا كارع

 ادودحلاو مراحل اوكهتنا أع

 ارا زعم اهواغت ناك

 ادودم ع اندايزك الو

 مهضعب موقللا مهضعب مرقلا عمل ءالبعلا مى وهو راحل مابا ن ل كااثلا مويلا نك

 تامالعلا يا 4 يتلا دقت 1“ هلوق )١(
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 ريهز نب شادخ كلذ يف لاقف ٠ باتعلا ال لاقي ىلا

 مرطلو ليللا الول١) ةنمحضس ىلع 2 ةيذاكر يغ انددش ام ةّددشاد

 مدخل تلاع ماعم انتقم انا + ولو انلولاب ماشه انقترذا

 مهسلا اهفارطا ىف ةنسالا قرزذ مهحطبت جرلا نيبو كارالا نيب
 تكاد نسور وتخلف زرع نط 3 عرش كالا شيجي متعس ناف

 نب ديزي نب ىصاع ناكو . اهاكصمأ, ناكو ةكم ةيطنلاب ضاّربلا مدقو ( لاق ١
 امكان ناكو سماع نب ديغ ينب نم هلاوخا يف الزان ينانككا رمعب نب حّرللل

 .هموق يف لزن تح هب اوصختل مث ءريغونب ةتعنف ٠ هلتقب بالكو نب تّدهف ٠مهف

 راجنلا دهشي ملو ٠ مهثغت مف مهي ثاغتساو ريخ ينبو دسأ ينب ةناكتوغتساو
 نيملل نيذه نم دحأ

 شيرق تعمجتت .ةطع“ موي وهو يناثلا راجلا نم يناثلا مويلا ناكمت
 ةدلسا لئامقلا سوؤر شيرق تطعأو شبباحالاو ةانم دمعونبو اهرساب ةناثكو

 دف فك الو بالك مهعم جر مف تجرحو نزاوه تعجو ةادآو ٌةَمأَت

 ٠ كلام نب صاع ءارب يبأ مم 12 موب الا رادتلا مايا نم نانطبلا ناذه دهش

 مهديس ةليبق لك ىلع نيدناستم اميمج موقلا ناكك
 نا اونظو ظاكحع نم ةطعم تلزنذ اشيرق نزاوه تقسف ( لاك )

 برح لعجو ٠ ليسملا نود نم تلزتف شيرق تلبقأو . مهفاوت مل ةنانكح
 . شررق تجيبأ ولو مكناكم اوحربت ال : مه لاقو يداولا نط 2 ةناك يب

 ”ةيلكلا مده سف نم الجز كشتتسا ناورم نب كلل[ كح نإ 200 0
 . تاهف ننعسلا انبجمد لزي مل موق انا: كلملا دبع لاقف . ةنيم هلوق نع ديحي لعجت

 ءاشنتسالاو ينمتلا ىلع داز كبحاص ىرآ ام سبق اخا اي : لاق غرف املف



 : هيعمل عكا نال نا رن د ري ا
 ما 1
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 تمعفد ظاكع تمدق اذا برعلا تاكو (لاق ٠ مهن«قافتا ىلع ربخل

 اذ ميل اهودري مث 0 مهر مهقاوسا نم اوغرشب تح ثاعدح نيا" ىلا (|تيلسأأ

 ضاربلا ربخ هوربخأف موقلا وما لالا نم اثم اميكح اديس ناكو ٠ اوئعظ

 ىلا بح ءاف.ةريغلا ىنبا ديلولاو اماشهو ةبمأ نب برح اوربخأو ةورع هلتقو
 2 1 لالتق -نزاوه حالس كلبق ستحا : هل لاّتف ناعدج نب هللا دمع

 ال الا فيساهم ىقيبال هنا ملعاول هللاو : تح اي ينرمأت ردعلابأ : ناعادج
 ةئامو عرد ةئام مككنكلف . ايش انم تكسما ام هب تنعظ اّلا حر الو هب
 : سانلا يف ناعدج نبا حاص مث.اهب نونيعتست يلام يف فيس ةئامو جر

 نبا ثعبو ٠ مهتيلسا سانلا ذخاف٠ ”هذخأبلو كال ا إف هل ناك نم

 ابحنورخ دعب ناك دق هنا : ءارب يبا ل ديلولاو ماشهو ةيب 0 نب برو .ناعدج

 . ةكمم ىلا نيعجار اوراسو . انجورخ اوركمتت الف مالا غافنت انفخ دقو بزح

 نباو برح ينءدخ : لاف ةورع ضاّربلا لثق ءارب ابا غلب راهنلا رخآ ناكاملف

 ةلخب مهيكحرداف موقلا ريا يف نزاوه نم ظاكع رضح نيف ىكرو . ناعدج
 مّردالا ىدانو ءاومكق ليللا مهيلع نجو ملل شيرقتلخد ىت> اواتتقاف
 هذه اتثبب ام داععم شيرق رشعم اب : ةعصعص نب صاع ىنب دحأ بيعش نب

 يف ةيما نب برح شيرق ءاسّور رذئموي ناكو . ظاكعب لبقللا ماعلا نم ةليللا
 . ىر>الا يف ةريغملا نب ماشهو نيتنحلا ىدحا يف ناعدج نباو ساقلا

 مادكو ٠ ضاع ينب ىلع ةّئسالا بعالم كلام نب ىماع سق ءاسّور ناكو

 ةعبر نب عيدسو ٠ فيقش ىلع مهس نب دوعسمو ناودعو ٠ مهف ىلع ريم نبا
 ةصلا نب ديرد وبأ وهو ثرملل نب ةّمصلاو٠ ةيداعم نب رصن ينب ىل !ء يرصنلا

 يصق ةبار ثو ةيما نب برح عم ةبارلا تناكحو . مث يتب ىلع
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 قاتساف باكرلا طيراضغ يف برهو ُهلتقف ةتلذغ ضاربلا دجوو . ةرجش "لظ
 : كلذ يف ضاّرِبلا لاقو .٠ باكرلا

 يعواض ركح ينباطتددش ابنم سانلا لاه ةيهادو

 .عوضرلاب  .يلاولا تطضرأو .- بالك يتب توبا ١
 .عيرصلا عذجلاك رخن لفأ فيس لصنب يدي اه تعج

 : ضيا لاقو

 ارا رتأال ايش: تكو ترك نالككا لا لك
 اداوخ نيّيداولا لها عحسأف هسأر قرم فيسلا دي تواع
 :همدي بلظلا ىلع ضحي ةيير نيا 0

 "اداه يب ليتقلا لاوخأو ريغ يفب تضرع نا غلب

 (1)لالطلا يذ نتدنعاديرص 2 ىضا لاحرلا دفاولا نب
 صئالقلا هذه: هك لاقق مزاح يبا نب رمشبإ خاربلا يقل : : ورعوبا لاا |

 ينبا ديلولاو اماشهو ناعدج نب هللا دعو 07 بر ِقأت نا لعاكلا

 اق ىلا رب فل عويس نإ فا قف عورع لكك ضادلل نا مهريختت ةريغلا

 كنمْوي امو : هل لاف . اميَظع كموق نم الاجر هب اولتقب ىتح هومتكح نأ

 اهديسب لتقت نا ىضرتال نزاوه نا : لاق ٠ ليتقلا كلذ تنأ نوكحتت ّنا
 000 2 5 ةرع : ينب نم اديرط [اعياخ الجر

 نم شياحالاو ةلانك ينب نم شبياحالا ديس ذئمون وهو ثرإلل يب دحأ ديزي

 اومتكو اولحترا مث ريثل هوريغأف ٠ - ارأ يل امد سيلا مهل لاف ٠ ثرملا ين

 سسلملا:ىوريو (”)  لالظ يذ نميت دنع اميتم: ىوريو )١١(



 كارول )

 ةرمض ينب دحأ عفار نب سيق نب ضربا نا رخآلا راولا موي برهلل هذه جباه يذلا

 ءةنم اوؤربتو هموت دقاخ انسباف اريكس ناك هناك ن رب ةأنم دمع نب 0

 ان رع لون :اهيرق ىو ةكم أف . هوما ١ 0١( ليدلا يب يف برشف

 ٠ عاجل ن نأ برح مه ىت> ةكب برشو ٠ ارح سرع نلعأو هناك وسا

 ينتعلخ : نا كناو٠ كاوس ينءاخ الا ينفرعي نم دحا قبي ل هنا: برك لاقق

 جرخو 2ك كل جراخ انأو كفاح ىلع ينءدف٠ لا يلا رظني م

 1112 قوس ىلا ثعبر نازنلا ناكر ٠ةريملاب:( ؟ >:رذنلا نب :نارعنلاب نحت

 ربرركلو مدالا ا ل ىرتشت رتملو عاشف 2م نم هل اهزيحي ةممطلب | نو يف

 قوس تناكو ٠ يلدعلاو ريسملاو يولاو بصعلا نم دوربلاو ءاذهلو ءاكولاو

 روضح ىلا ىرتشيو ايف عاب ةئاق لات الف الف ةدعقلا يذ نوال

 لاوماو لح اهو لايما ةرشع فئاطلاو خلا نيب ايف امايق ناك جن ا

 اهزيجا 1 ضاّرِلا لامه م لاقو هل ةمبطل ناهعنلا م فشل

 . دن لها ىلع اهزجي الجر ديرأ افا: : ناعنلا لاقف. 2 ) ةناثك ينب ىلع

 ٠ نعللا تأ اهزجأ انآ: نزاوه نم لجر ٍدئموب وهو لاحرلا ةودرع لكم

 ٠ اعمج سانلا ىلعو معن : لاق ٠ ةورعاب اهزين ةنانك يب نم: ضاّربلا هل لاق

 ةناكيم ى ىري ةورعو ضاّرِلا صخشو اهب صخش مث اهزيجي عيلخ باكفأ

 كَدَم بناج ىلا ن لع قرب نإ ناك اذا قح» عِنَط' ام لِ اع هاش الو

 يف ةورع مان نيت هل لاق 37 يذلا ىدازلا نم دمرت .ةزاوأ الالات دوا

 رمض وخا وه ليد ()
 سوباق وبا نامعللاوه (:9)

 زاهجلا لها ىلع يا (سر
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 ٠ اهردناف هتبكحر ىلع فيسلاب ةيرضف سوأ نب نزام نب رخالا هل لاَ
 نم لجر ضيا ماقو ٠ ةفيس كسام وهو فدنخلا اهيا كيلا اهذخ: لاق مث

 : لاتف نزاوه

 رفزتي مل رخاز روجت رج 2فرطغتلا وذ نادم نيا انا

 رفرعملا رهشا يف اهدمذا فدنلا ةكد انبرض نحن
 اهد ذل ىعم اال: ةريغك راعشل ةرتضلا هتاف

 نم اًبامش نا كلذ يف سلا ناك لالا راجل | مايا نم يناثلا مويلا ناكمث

 2( ا: تدان اظاكح قاوحت سماع يب نم ةأرعاب اوأزم ةنانك نيو شيرق

 تعقوو ادد الابتتق :اولتنتقاو ةناك ةتلجو ٠ ا اواو اوراثف : سماع

 نصا يفب ما موقلا ٠ ءامد لمحاو 27 , بَ " طسوتف ٠ ءامد مهنيب

 0 مسحت
 نم :لجرأ ناك هنا ةببس ناكو ٠ لوالا راكلا نم ثلاثلا مويلا ناك مث

 لاطو هب هاولف ٠ ةنانك ينب نم لجر ىلع نيد نزاوه نب ركب نب مخ يبن
 درقي ظاكع قوس يف يمشمل هافاو هايعا امذ ٠ ايش هطعي ملف هايا هؤاضتقا

 . يناككا نالف نب نالف ىلع يلا حابرلا اذه لثم ينعيبد نم : يدانب لعج مث
 ٠ كلذب ةتوص ًامفار . ينائككا نالف نب نالف ىلع يلاع اذه لثم ىنيطعنم ]1

 ةتفسب درقلا برضق مهتم لجز م ةناكمب هرييصتو كلب هوا لل | ١
 عمجتت .ةناكل ؟ اي: يناككا فتهو . نزاوه لآ اي: يمشمإلل هب فتهفء لتقف ٠

 نوقيرت حابر يفأ :اولاقو اوفنكح مع . ىلتق مهنب نكي لو اوزجاحت ىتح نايملل
 نيقيرفلا نيب هلام يف كلذ ناعدج نبا لمحو . مكسفنا نولتقتو مكامد

 ناك ةننبعتوبأ لاق. 2 موي هبوزح موي لوأو يناثلا راحتلا موب 3 (لاق)
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 "117 لاشلاة كبرغ لوح خنأو ورع ١ نب: سشاوؤتلا تعاد

 ظاكع بورحو راحتلا تبورح

 تايلاوت» ماوعا ةءبرا يف ناليع سقو شيرق نيب ب بركلا هذه تناك

 تناكف « لّوالا راختلا اماف ) اه 05 لخدم اهزا يف شرقل نكيملو

 ناكسيز ( يناثلا راختلا امو ١ .اهب رهشت مساب اب مت لم ماي ةثالث هيف برا

 هيف 0 ناكو ٠ ل موي ٌةمايا تناكو مركلل هيف اواتسا مهنال ابظعأ

 نكنحلا يف ةريغملا نب 00 ناعدج نب هللا دبعو ناقلا يف ةيمأ نب بح

 0 الفا مد
 رافغ ينب دحأ يرافغلا رّشْمَم نب ردب نا رامغلا ىمأ ناك؟ ةديبعوبأ لاق

 اا 0 اتاك درو نم لع هتمني الطتسم اميه العبر ناك كلام نإ
 : لوقيو سانلا ىلع حربم لءجو هيف دعقو ظاكع قوسب

 يفرطال ا ب فردت نب ةكردم قداح

 ا مرج ةلمب فرطغي ةموق كوك نمو

 ينم ع هنا مك نم ” ترعللا أ انآ: 0 هيلجر طساب رشنعم نب زدبو

 ةيواعم نب رصن ينب نم لجر ٍبثوف ٠ ينم زعا وهف فيسلاب ىتماه برضيلف

 لاقي + امش نغت مل لوي كدي يف كسرت تناو.التق نم التقو رفملا امحتفا

 ا لا يفو 2(” ةدوعل) نالفلو ةءادبلا كل
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 دقو مهباود تكسو ٠ ءاملا يلا اوعقو د مهحالس اوحرطو مهجورس اوعزن دقو

 دق يلا : لاق ةرظن رظنف٠ ٠ مجر ايش ري ل اذاف رظنيف علطي لعجش . ةئيزا ات

 : ةنيذح لاف .اتيحم لبق نم ةداتقلا قوف رشاطلك و ا ةماعنلاك صنت سلا
 ةورج ىلع دادس اذه انه ان

 0 مهيلع اًققاو ةيواعم نب دادشب مث اذا نوملكك مث انيبف

 ةسمم اوماتت ىتح شاور 0 ءاج مث علسالا نب ورحت ءاج مث .ليغل نيبو ْ

 0 2 احو٠ .اهدرطاف مهليخ شلات ل ش

 هوخأ هب رضف ٠ ٠ مالحالاو ل أوقعلا نيف سبع ينبان : : ةفيذح لاف ٠ . رفإل يف مهيلع ٠

 .الثم اهلسرأف  مويلا دعب موقلا روثأم ىتا :لاقد هيف نيب دب نب لمح
 اذ ماع 0 ثرحلا لتقو ةفيذح ينه ني شاورق لتقو 1

 ٠ هلثق موي ريهز نب كلام نم هذخا "لمح ناكو ريهز نب كلام فيس نوتلا

 :كلذ يف ريهز نب ثرإل لاقف

 للاوتلا لصق ةلوعت ةفانع رخ ديغ ةءاهلا ىلع تكرت

 لالب اناو راق اا 7 نب شنح مهنع رب

 0١ , لالخ قرع ةتيطءاامم قم نونلا تاتكك مثربخو

 ٍ : ورم نب شنح باج
 1 ريغ ةاودعلا كرهاي ريمخ هب ثددلل كرب يس
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 ةافاكم نع فيسلا ينوطعي مل : لوقب . ةدوملا لالخلاو . ةافاكلا قرعلا (1)
 تذخاو تلبق ينكلو ةدومو ١

030 

 .# ل 7"تشتلا
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 . مهذافعضو مهماوس ىضم دقو ةبقعلا رهظ ىلع اورهظاو يصل يف اولحترا مث

 اما قيرط ديغ اوذخ : سيق لاقف ٠ ابانثلا نم ليل مهيلع تعلط اوجصا اهلف

 مسفنا يف مكب نوديري الو ا موقلل ةجاحال هاف

 رثالا ةفيذح كردا اهف. لاما قيرط ريغ اوذخأف . مككأوما باهذ نم اًرش

 نعظ تراسو ٠ للملا عتتاف٠ محا ا دعب مثريخ امو هللا ا : لاق هارو

 اودر هيكردا ايلف ٠ 00 0 ةفددح 1 هارو نم ةلئاقملاو سع ين

 نم هيلع ردق ام درط, لجرلا لعجو ٠ 'ىش 00 و ٠ مزخآ ىلع ُهلَوا

 موقلا نا موق اي :ريهز نب سيق لاقق ٠ رمل دتشاو اوقرفتو .اهب بهذيف ىلبالا
 ليلو اّلا ناييذ ونب رعشت ملف مثراثآ يف ليل اوفطعاف مننلا مهنيب قرف دق
 هتمينغ يف لجرلا ةمه اما ناببذ ونب لعجو . دحا ريك م هلتاقي ملف سئراود

 ونب مهتدشان ىتح حالسلا مهبف سع ونب تعضوف ء اهب يضيو اهزوجي نا
 اولسراو ٠ هربا يف نيدهتحم مهلي تاراصال رل ا ٠ةقبلا نابذ

 ىلع رسيالا بناطل نم ةفيتتح ربخ طقس ىتح مهتولأسيو سانلا صقت اليخ
 علسالا نب ورمتو يسعلا ةر 7 نب لهذ نبورمعو يدعلا ةيواعم نب دادش

 ا اكو ٠ بدينجو ىنه نب شاورقو ريهز نب ثرلو

 مازإل دش مث "درا رمت نأ تاخر خ لع ةلجز عضوف ةنع لزتف .هسرف

 : 0 ١ ) فنح اوفرعو هوفرعف قتال ض1 مف رق عر

 نب, لمح ةعمو هسفنب ىرف رلل دتشا دقو ةءاملا رفح ثاغتسا ىتح ىضذمو
 ةرازف نب يدع ينب نم اممو هوخاو لالب نب ءاقروو ورمت نب شنحو ردب

 ىدحا لبقت نا سانلا يفو . ىرخالا ىلع نيديلا ىدحا لبقت نأ شا 1

 فئح فنملا عمجو . اميشحو لجرلا أطي ناو ىرخالا ىلع نيلجرلا
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 قتح هب كزي لو ٠ انرعأ يف رظنن نا ىلا يدنع اونوكل نايبصلا ءالوه يلا
 نهرلا ةفيذح ىلا كلام عفد الف 21) ةيرمعيلاب ةفيذح ىلا مهمفد
 دان: : لوقي مخ ٠ ليتلاب يريو اضرغ ٌة ةهصنيف 5 زربي موب لك لعج

 . كاأ دان: بدنج نب, دقاول ا هقزعا ىتح مابا يىدانف كانأ

 نبال لاقو ٠ كلذب هابأ.(؟) سيأب ن نا هركو مهلع اًمالخ . هاعاب : يدان 0

 لغجت « هيبا نقل ةيدنج :ناكو + ةشنج دان: علشلا دبع نوره تح
 .ريهز نإ سبق نب باهش نب ةتع لتقو ٠ لتق ىتح هببا مسأب هارمت اي : يداني
 اولتقف سع ونبو مث اوقتلاف ةّرمونبو ةملعش ونبو مث اوعتجا ةرازف ينب نا مث
 دعو يسعلا عانذ نب ناورم هلتق يبلعثلا عدس نب ورحم نب كلام مهنم

 ةلتق يّرملا مذمس نب مرهو يرازفلا ردب نب ثرحلاو يباعثلا داذح نب ىّرعلا
 ةيجان تااقف .ددب نب ةفيذح مويلا كلذ دهشي ملو ٠ يسبعلا سياح نب درو
 : يرملا مضت نب مره تنل

 ()عودوم ىلعامرهىراال نا _عوجوملا ةفهل ىسفن فهل اب

 .عودجم لظنحي داوفلا قلع ٠ هبتج عرصمو انديس لجا نم
 غلف ضيغب نب نايبذ ونب_ ةعم عمتجاو  بهأتو عمج ردب نب ةفيذح نا مث
 اواعفت ال نال هللاوف نعل سبق لاقف مهلا اوراس دق مهنا سيع ينب

 مهرمأف ٠ كعيطن ًاناف :اولاق ٠ يرهظ نم جرخي ىتح يفيس ىلع ناكتال .
 ٠ كلذ مهزنم نم اونعظي نا نودبربي مثو ليلب فاعضلاو ماوسلا ار

 ةبلعت ينبل ةب رشلا نم لخن نطب نم داوب ءام ةيرمعيلا (1)
 ءوركملا ىلع ليفنو ليقلا نسال

 هسرف عودوم ()
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 ١" ا ناو اهجناتن اذا دفئا ةيلغم لبألا نم ةئأ ردب نب فوع اودو اذنك

 1 :انعاب 0 1 دار ردد ل ةفدح ناد اس 00 0 كل ىلع

 _ الا 2 نأ سلع وسب 9 ٠ ةفددح نايك كابول انيستف

 0 مام ا 5 بدلنح 0 هَ لاب

 كلل دة ' كلام ةنبا

 ٍناسرف 0 تأ موق ةرامع كلام لكم 1 نم انيع 5

 ناهي السري مل امهتيلو هرم اضإ سك اجمل

 نافطغ ُث 0 ل يأن ا تمتلك هب 1

 (1) نامتككا سراف يكباف سرلاوا مام نيتقرلاب تمحي اذا

 يلب نم ةثالث نايبذ ينب نهرو 0 هللا دبع نبب عاسالا نا مث

 تانف ورع تا عانس يدد ىلع مهلعج ارهطص . ىتح هيخا ينب نم ةعبراو

 كدنع نا: 2 نب كلام هنبال لاق ةافولا هترضح املف٠ هدانع مشو عيب ا

 "001 دق ول كاب ىاكو ٠ ةمليغالا هالو تظفتحلا ثنا: ا

 كله : لاقو هيلع رصعف (ردب ةنبا اذه كلام ما تناكك) كلا ةفادح كاتا

 ٠ اهدعب فرش الف. مهلتقيف هللا مهعفدت تح مهنع كعدخ مث. انديس

 00 0 للدم نتخانسلل# ٠ مهموق ىلا مهب ١ مهذاف كلذ تفخ ناف

 فاطا عيبس 0 : كلام لق يق 3"كذ ذ عقوف ٠ ٠ءانديس كله: : لوقو

 عفداف كنم نسآ ىلإو كالاخ ىلا كلام.اب : ل لاق ةملعاف كلام هماب

 نافتكلا ىو ريو . ناعتكلا ىمست تناك هل سرف )٠١(



 1 ا

 يوا مث فوطا ام فوطا

 طرق 27 ريل ةعمسر كيلا

 لاله وبا فاخا ام ينافك
2 

 يلوح نيدحي هدايج لظت

 هي 15

 1١( )دانإلا تلغنم ريغ يرك

 09 اذ! ةاوذ ىلا راخ راج ىلا

 دالتللو فررطلل انوهو

 ىداعالا ىنع تبتناف ةعمر

 يدا وغلا | داك ثم رلا تاذب

 فاضت.” ول'. ملقا ىلا اتلقع.. "طرق نبا ىلا تأ ناقل
 فاخ سبق ناكفريهز ىنب نيبو دايز ىنب نيب ءانححتلا كلت تناكف ( لاق )

 بلطت كاك قلطنا <لاقف [كلوهدل (مالغ ني اسق ِك اومعزف ٠ دابا م مالذخ

 دنعلا مهاتأف ٠ نولوقي ام: ظفحا مث كلام نك كنرلاسيس م مناف البا

 ىلا دبعلا عجر اهلف٠ . «ريهز نب كلام لمقم دعبفا » : هلوقب ع عير عن

 ومب تعم اف٠ ا طع نا يق فرع دانا عيبرلا نم عم ام هريخآف سق

 ًاثوع اهب انيدو يتلا انابا انيلع اودر : نا مهيلا اولسراف ةرازف ينب لاتق ىلع سبع

 مكحاص لثق اماو يا نبا ةبد 0 لاتف . هما ردب نب ةفيذح 5

 من "قابلا ضعب مترف ملعأ وهو مت َ ةنادسالا نيا وهو لاك لمح

 ىقنع سدل يذلا 50 : ا 0 بفولا 000

 هراوح ا 0 0 ناك نب 0 نزبأ رع نب 00 نب رولا لاقي

 جرخف.» هولتقف هيف داود يلا نبا نايبصلا سمهف ريدغ يف نوبعلي ( يلا نايبص جرخف

 نأ دوق كاند نام داتا هني 31 يلا يف ىبص يف ال: لاقف ثرملا

 : داود يلا لود وهو . ىضرف تايد رشع داود يلا

 مادملا اهيلع ىدنلا جمنوعارلا م اهزوحت ال لبالا ىلبا
 «ىدنلا جمو يب 0 اهذوحي ال » يظفح : ٍديعسوبا لاق
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 هودجوف هوعبتف ٠ هولتقاف برشو عترف لزم دال لام دق هود مكتاف هوعتتاف

 دقو ٌةموق عيرلا أ امل لذ ٠ اوذرصناف ٠ ىضمو "قززلا قو لزنم ىندال لام دك

 نب سبق مواس عمبرلا نا كلذو ءانحت ريهز نب سق نيبو ُهنب ناك

 00 نيب اهعضو ىكار وهو ابملا رظن املف ٠ هدنع تناك عرد يف ريهز

 نم ةيراغالا بشرلل هن ةمطافل سبق ضرعف ء سق ىلع اهتدري ملف ا

 2 يف ريست يهد ا | يثو سيق تام“ ىدحا يثو ضيغب نبا

 تر ام: تلاقف ٠ هملع دري رد عدلا اهنهتري نا ددري اهلمج داتقاف نع نم

 ونيو تنا مطصت نا وجرتأ ؛ كملخ لض سبق. يا١ لجر. .لعف مولاكح

 ١ كلذ ىف نانلا"لاتقف انأاشو 3 اه تسهذف مهما تذخا دقو دايز

 تلاق ام ريهز نب سق فرعف . الاثم اهتاسراف ٠ هعامس رش نم كسحو اوءاش

 نب هللا دبع نم اهعابف ةكم اهب مدقف دايز ينل البا درطاو اهليبس لن هل
 هير سا يشرقلا ن ا

 00 ىلا كربلا انيقالا اع + نمنت ءانيالاو كتم م

 ىرشت يشرقلا ىلع اهسحو
 ردع نبا لعن نقال 57

 رغ مضي يانغ م
 هر مد ينم اذا

 2 باصلا م ةهادب

 )١( قر رهدلا يلاتا اذا تنك

 ةدلتتم اع قل(

 دادح -فانساو رعارداب

 داصالا تاذ ىلع هتوخاو

 يداوح هشاغ نود اوداذو

 دان ةيهادب هل تنفاد

 "0 ابر را رست
 يداحل اه تددش ةهادب
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 ةرقرم را تيبلا لل عجرم 410/35 كف ضبق ىتح هنتم عم مث

 نيش يل يحرطا : هتآرع ا نك ا هزكر مث !ديدش اره رهف هئانفب

 ريت هوحولا 9 د

 هرما لت درجات
 يهز نب كلام لتتم دعبفا
 ىلا يوذل هلَتق يف ىرا نا ام
 (0) ًةفوذع َن نةذب ام تانجو

 مهيلع ديدحلا ”ئدص ارعاسمو

 كلام لتتع نوزنسم كلا

 :لاقر ىلع ترسل كلم لاقو هيلح عهطتضاف :ًيشد

 يراسلا ليل انا نس نم ا مد يل ما
 راحالا ع 0 موقتو ءاسنلا ست هلثم نم

 راب :هجؤي. انتوشن :تانلذ 0 لتقع ا ناكن م

 رامحالا يت لق نيكس ا ةيضدش يسار كا

 دامخالا سيط ةقيلثل لهس

 راهطالا بقاوع ءاسنلا وجرت

 راوكحالا 3 00 الا

 راهمالاو تارهملاب نفس

 راقب هوجولا يلط اماكف

 0 < رشب ةفرصن فوسلو

 ٠ مكتوخا نصا متجا نيح اذه :لاقف . رخل ةفذح تربخاف ةآولا تعرف

 راج يفاذ يفريس : هراج رنئموي وهو ةفيذم عيبرلا لاقو ٠ بركل تعقوو
 .. ايلف رمح نم ةلضف عيبرلا حمو ٠ لاي تلا 00

 رمح ةلضف ديل لايل تلح

 ةفدح 1 عب نانا

 تصف اذاف هوعنأ : لاك سراوق هرثأ ْي

 امقارأ دق هود ل ناو اوفرصناف ىضم دقو داج وهف اهقارها دق هوّمدجو ناف

 بنذلا لصا ةوكعلا ()
 ةتاكا اموهو دحاو فودعلاو فوذعلا (9)
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 سانلا ميطصاو .(1 ةيلتم ءارشع ةئام ردب نب فوع ةبدد سبع نب ةعبطق نب

 رجال نم امي ركنا ا أ رهز نبا كلام نأ م ايزل ءاكتام اوثكف

 : لاقو هليخ ناسم نم سارفا ىلع اًناسرف ل سدف ردب نب ةفيذح كلذ غلبف

 نب ةقيدح رواحم دانز 0 عيب رلاو ٠ والتفت نا هوعدجو نا اك اورظتنت ال

 اككام اودلف موقلا ق ءاطناف هردب ةئبا و اا د ردب

 ةفلذح ىلع اوفقوف مهسار ,فأ اودهح دقو ةشع اوءاجو هنع ارفرصنا مث هولتقف

 لاقف . هانرتعو معن : اولاق مرام ىلع ىلع تردقأ: ةفيذح لاقق ٠ دايز نب عيبرلا ةعمو

 ل امل ةفذح لاف راجح لجا نم كسارفا تكهأ طق مويلاكت يأد ام: ل

 لتقن مل انا: : راح اوناصا يذلا أ بسجي وهو ةمالملا نم بع ركأ

 هللا رمعل سئب  عيبرلا لاقق ءردب نب فوعب ريهز نب كلام نق ابكلو ارا

 مث مالك نم عش 0 يلا هللاو انمأ : تلّمف“ - لتفاا

 اردو قي لح رفئمو ذخاو : اًديدش نطو ضرالا أي عيبرلا ما هق* 7

 0 ريهز نب كلام فيس نونلا

 هييلا لسرا دابز نب عيبرلا ماق ل ةفيذح نا اومتزف : ةديبعوبا لاق

 ام ي رظناف «عيبرلا ةأرما ردب 7 عم ىلا يهذا : الا هل ةدلوع

 نإ كاف تبلا تاخد ىّتح ةراملا تقلطناف ٠ عنصي عمبرلا نير

 هتفرعع ضيقف ةسرف َقَأ ىتح تيببلا ذفنف عيبرلا ٠ ءاغ .(5) دضنلاو !فككا

 جتن يتلا يلاتملاو . اهحقام نم رهشا ةرشع اهلمح نم اهيلع ىلا يتلا ءارشعلا 02

 | جاتنلا يف اهولتي يقابلاو اهضعب
 بشخ نم رامح ىلع, ل جي عاتم دضنلاو . تببلا رخا يف ةقش ءافكلا (8)



 ل

 * حرط دقو ايلصم ةلغلا ىلا اهقبس ىتح اسرف سرف اهردسس لعن ( ١ ) اهراثآ
 (؟) اهومطلف ةرازف ونب اهلمقتساف . اهقبسل ةباغلا تدعانت ولو ءاربغلا ريغ لست

 سبق ءاجن .نييلاوتم !ءاج دقو [سحاد اومطل مث.ةكربلا نع اهفالح مث
 ملو مهسارفا اومطلو مهقبس نع ةرازف ونب مهتعفد دقو سانلا رخآ يف ةفيذحو

 ريغ اتاببا سع ىنب نم كلذ دهش نم ناك فاو مهتواتاقب سرع ونب مهقطت

 للا نم ارش مهموق ىلا موق قايال هنا موق اب : :ريهز نب سبق لاف ٠ ةرثكسص

 . لبالا نم نيرشع رطل ناكو٠ اًنيش مثوطعي ناةرازفوت تلف ء اس را

 اهرحت اًروزج انوطعا : اولاقف ٠ اوبأف٠ انقبس ضعب انوطعا : سبع ونب تلاتف

 ” ةرازق يف نم لج لاف تترعلا يف لاثلا كك انف ءامل لها اهمعطن

 اق انيلع قبسلاب مككرقنل انك ام هللاو . ءاوس دحاو روزجو روزج ةئام

 لَّوال ًاهراكناكح سبق نا موق اي: لاقف ةرازف نب نزام ينب نم لجر ما

 هوطعاف ٠ ٠ ّرشلا ىلا الا يعتني ال مللقلا ن او هرخا يف نسحا دقو ناهرلا اذه

 ٠ هضربو اسدق اهيطعمل اهلقعف ملبا نه روزج ىلا ماقف اوف ٠ مكمعن نم اروزح

 ةيازخ مهب قحلتو كلموق فلات نا ديرتا ل طل ريثكك كلنا: لاقف ُةنبا ماقق

 نب سبق كلذ ىأر املف ٠ معنلاب تقحت اهناَدع مالغلا قلطأف ٠ مهملع سيل اب
 . هللا ءاش ام كلذ ىلع ىلآف . سبع ينب نم ةعم نمو وه مهنع لمحا ريهز

 ينب كلذ غلبف٠ هلبا ذخاو ةلتقف ردب نب فوع يقتلف مهيلع راغا سيق نا مث

 بلاغ نب ذوع ينب دحا دايز نب عيبرلا لمخ ٠ اوبضغو لاتتلاب اوّمهف ةرازف

 هر ابق تاب نع سرفلا مطل يذلا ناك (*) عرسايا )١(
#َ 

 . اًمساح ا
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 ٠ ءافنطلو راطخلا ىرجا هنا اومعْزف سنع ونب اماف ٠ ةملعث ينب دحا قالغ نباوا

 ءاربغلاو اسحاد سيق ىرجاو ٠ ءافنلللو الزرق ىرجا ُهنا ةرازف وب تحتذو
 ةعبطق نب رقما ىنب نم الجر نا ناهرلا جاه يذلا نا مهضعب متزيد

 رئازج عبدا ىلع بئاغ سيقو ردب ينب نم اً نهار ةقارس هل لاقي سع نبا

 ىلا الا طق ناهر هتني مل هل لاقو كلذ هك" سق ءاج اياف ٠ ةوإع نيد نم

 انذخا ناذ انتبس فرعن ىتحال :اولاقق ٠ ةعضاومل مهآسف ردب ينب لأ م 3
 رطالل اومظعاف متلعف اذا اما: لاقو كحيو سبق بضفف ءانّتْخ انكرت ناو انَثُغ

 ٠ داصالا تاذ ىلا تادراو نم ةباغلا اولعج ٠ كل كلذف : اولاق . ةباغلا اودعبأو

 ينب نم لجر يدي يف ةس ا امهنبب ايف ةينثلاو ٠ ةولغ ةنام كلذو

 ليثلل لوا ق داسلا اولعحو ام 2 ا لاقي دعس نب ةلعث

 نم ناسرأ يذلا ىدلا اين ريهز نب سيقو ردب نب ةفيذح نا مثءاهيف عزك
 ” 00007 لاق. اهاضراع تطرأ يكد نم اهجووتي تك لل ىلا نارط

 مثءالثم اهلسراف . ةئام نم ىرجا نم عادذلل كرت : لاق . سيق اب كتعدخ ٠

 000 ا تنام ليم الن ةيس زال ليا
 لاف ٠ ةعاس اضكر مث. الاثم نانا يدا تكلا ئرج : لاقق ٠ س

 اا كلت تقم + لاو العم اهلسراف 0 : ةفيذح
 زار وب تلعج دقو( لاق ١> الثم اهلسراف : ددحلا نواعت اًديور : سق لاقف

 ءاربغلا اوفرعي ميو ٠ قباسلا وهو هوكسماف هوفرعف اسحاد اوامقتساف ٠ ةينثلاب اًنيك

 يف رطقت هواسرا مث ةينثلا نم تأهتساو ليخلل تنضم ىتح٠ ةيلصم ةفلخ يمو

 ةحيعص نيتياورلا اتلكو . ءالغ : ةخش يفو (9)
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 6١م 1١(

 لعجم هيلع فقوف هيضرتسي هاتاف اسسبق كلذ غلبف ةفيذح بضفف .اهتشو

 0 لاقو ألم اعف هل سارفا هدنعو بضغلا نم ةفرعب ال وهو هملكح

 اب راف . ريت : لق“ الصتآ :ةنيذخ لات رهسنم ايأ ان هذه لثف كاي 10
 انهارت ىت>

 نس هللا دبع يتب نم تا ناهرلا جاه يذلا ن |: ةاورلا ضعب لاقو

 2 يسبعلا درولا 3 موس تبب لها مث نشوج ينب دحا مث نافطغ

 اداوج ايف 1 هلخ ةفذح هلع ضرعف آر از ةفينح ىلأو درولا نبا

 ٠ ريهز نب سبق دنع: لاف ٠ َنإلا داوم نم دنعف : ةفيذح هل لاقف )١( اًربم

 نم ركَّذ ىلع ٌةنهارف ٠ تلعف دق معن: لاق . ةنع يندهارت نا كل لهل لاق
 ةفىدح تنهار دق يلا: لاقو ريهذ نب ساق ىلا يسعلا نا م ىناو هلمخ

 نا امم سلق سق لاتف ٠ ٠ ناهرلا تبجواو ع كليخ نم نيسرف ىلع

 تملع ام كنا :سق لاقف ٠ ةريغ تنهار ام: لاف ٠ ةنبذح ريغ تنهار نم

 لاق. كب ادغ ام: 2 لات هيلع لفقو ىح ةئيذح ىلاف سق بكر مم ا

 ىلاف .كل ذ تدرا ام: لاق ٠ ةقلغتل تودغ لبد لااا اهرلا كمضاوألا تودغ

 يبق ا تا نافذا 6 0 سلق لاف . ناهرلا الا هنن

 ٠ ىلوالا يلو كاتلخ كالق كلش را ا تا ىلوالا كلوا ناقلف يلف

 رايطلا#.ةقيذح لاق +(؟) ةزلغ ةئام: نم ةناغلا* شق لاق اد لاق

 قالغ يدب ىلع قبسلا اعضوو العفف ٠ داصالا تاذ نم ىرخملاو ةلمل 00

 :"ةمرلا وذ لاق ."بلاغلا ليلا 1١(
 لارج مهبل ريشا مصخ سيلف موصخلا ىلع ب

 ةباشنلاب ةيمرلا ةولغلا 27
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 امبلأو ٠ ديدح نم ديشب 00 وهو هيف دنرع سرفلا نم يف الغ ٠ عوبري. نبا

 .هب اول ىت> اًربض نيمالغلاب ربضف٠ موقلا امهبتاو هديق لح نع موقلا
 ناك. سرفلا دوذم ف نوفدم ديقلا حاتفم ن نا: نيترراملل د امهتدانو

 ناككا كلذ يف اّلا الزني ال يا ناكم وهو دوذم بنج يا اذكو ا

 بغر ريهز نب سيق كلذ ىأر امف٠ نيعجار ارك هاتلطا ىّتح هيلا اًبسف

 "اثنا ”لغافوا :الاتف ١ سرفلا يلا اعفداو (كمكح ايكك: اهل لاقق سرفلا يف

 هدوع عجري مدينكو و ليلق نم باصا ام دري نا ىلع 16 اة معن : لاق

 كلذ لعفف٠ هاا 0 فرصشو ل ايلا نع يلي نيتاتفلا قلطيو هدب ع

 اا كلاض ال: اولاق سبق باكا كلذ ىأر ايف ٠ سرفلا هيلا اعفدف ٠ سنق

 000101 1 م انيلع ىلا تدعف نينار للا نم تاما

 ةناع مهتيغ مهنم ىرتشا ىت> رشلا كلذ يف مظعف . اننود هب بهذت

 لبآلا نم
 3 100 ٠ يسرف.. نيا : ن نيقزالا 3 لاق ساورق ءاج ايلف

 يتق ٠ هيف اورفانت ار كلذ يف م أظءف ٠ ةسرف 00 نا الإ

 ىأر املف ٠ سرقلا هيلع دريو ريهز نب سنق ىلا لبالاو ناتاتفلا 3 نا مهنيب

 ثكف : سحاد هعمو زاهز 0 ساق 52 كعب ىذر شاور كلذ

12200 
 اسيق ناردب نب ةفيذحو ريهز نب سق نيب ٌةجاه امنا ناهرلا نا مهضعب متزو

 : سدقلا ىرعا لوي هشعتردب نب ةفن ذل ةنبق هدنعو كولا ضعب ىلع لغد
 مايالا ثداوح لبق نسلق ١ ,ءابنرقو بابرلاو ددحل راد

 اهءادر ّقشو ريهز نب سيق بضغف ٠ ساع ينب نم ةوسن ركذي ايف



 4ع

 سيق تام ىتح طاباسب ىرسك نجح يف دوعسم نب سيق لزي مو « لاق

 سداد فخ
 فوع نب شاورل تناك سرف هما نا سحاد ثددح نم ناجح

 3 : راج يلا نب طولح ناكو لاتتعلا اذ: ىسد هوبا ناكر ولج ا ك1

 .لاقعلا وذ هوبا ةنأكبرخو اسحاد هامسف لاّمعلا يذ نم اًرهم ٌةسرف شاورق

 :ريرج لوقب هيفو

 لاقعلايذل وا (1) جوعا ل1 نم ٠ اننامبخ لوح نيب دايلل نا

 طوح هآرف ٠ نورباس ةيلعث ونبو اهعبتي واف وهو هما عم ماس رهملا كرت مف
 مث (5)تلعف ام ةّرم لوا هيف اولعفت ملا حاير ينياب : ةيلعث ونب تلاقف ٠ هذخاف
 ءانيلا ةوعفدت وا ةنع مككتاقن وا ككحيتن ناو اًنسرذ وه: اولأتف نال اذ

 كقادف وه انيلع زعا متنا ةنع مكسيتاقن ال اذا :اولاق ةيلعث ونب كلذ ىأر ايف
 نيترع انتوخا انملظ دقل هللاو:اولاق حاير ونب كلذ ىأر املف ٠ مهيلا هوعفدو

 اش اهرب ساو رك دنع ترك ٠ نيحوتل عم ميلا هب اواسراف ٠ اومركو اوما مل

 برعلا لويخ دوجا جبرخو هللا

 ص ملف 00 راغأ يسعلا ةيدج نب ريهز نب سق نا 3

 مهو يملا باصأو شاورقل لبالا نم ةئامو فوع نب شاورق ىتنبا ريغ ادحا

 ةبلعت نب ديبع نب خنزا ينب نم نيمالغ ريغ مهلاجر نم دهشي مد فواخ

 لواح ْنآ اَل طول َهّصق ىلا حيملت (؟) لاله ينل سرف جوعا (1)

 ىرلج جلخ هك



 ا رو

 ناميش نب لهد نم سراوف يتساف مك ىلع موي ةيقاس تنك نا

 ااميررو احكوس مهئراقم يلعاو مراد نع اوماح سراوف يتساو

 ٠ ةصسق نب سابا ةعزملاب جتك ىلا فرصنا نك لدا ناك( لاق )

 نع ُلأس سايا هانا املف٠ هيفنك عزت الا شدج ةعزوب دحا هيتاب ال ناكحو
 صمأو ىرمك كلذ بجتاف ٠ مهئاسنب كانيتأف لئاو نب ركب انمزه : لاقف . بخل

 را نيب ضيرع يخا نا: لاتق كلذ دنع ُةنْدَأتسا ابيكا ةوسكب هل

 ةسرف كرت ٠ 7 ةنع ىحي نا 3 اغاو٠ هنا نأ كدر

 م هبخاب قف ةتبيحل كرو ةريملاب روث يأ دنع تناك يتلا يو ةمال
 كلملا ىلع 6 له اه ُهلَأسف. قتروخلاب وهو ةريؤل لها نم لجر ىرسكىلا

 "دكا همس لق هنأ نطو: هنآ: اانا تاكُت : لاف ٠ سابا معن : لاف . دحا

 ةيلكو ا لاقو . هاك ت ءزنف هب صاف ٠ مهلتقو موقلا ةعزيب ُةثَّدح هيلع لخدف

 : راق يذ 2 ري يع

 907 ملا ويلا نس: ليال لحال تقال
 راثآب ابنم اهفاطعا ريثت 5 داسحا 20000

 رادلا ةصرع ىرسكك اولي نا نم مث لمع نم سراوفلا نا
 رابعا نع تصاق اذا اوشن 0 0
 ريس نبا ناسرف راق يذ مب يف تادعامو نادش لهذتنسحّأدق
 رادصب دارو سلت ايكح مهلئاش نع مثيتأ نيذلا مث

 : لاقف ىثعالا ُةباجاف
 رازشإ هللاو رشعم نم تفاننلا + ةكك أم يق حفلا غلبأ

 راغلا يف بلككا مين هنت تناو نو برإلل كننع عفدت نا
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 ديزي, نب دلاخ لك ةعرز نب ناهنلا سرف ىلع يجمل يجب نب درسا 0

 ديز نب يدع نب درحت دتموي لتقو ٠ ور كيرش نا دوسالا 2 يلارمملا

 : هشرب هما تلاّتف .رعاشلا يدانعلا

 نك لام نه ا نا لجد نم يدع نب ورم جيو

 لّقع سائلا لكأب اهيناءاخ كك ادا احم قىقح لقعال نبك

 لالا ءازملل نيخ اعدقو ىدرلل ورع كاّلد مه

 لزي ل يح يل ينبو 2 كم اسيلع نام ثيل
 ٌلمالا ءرملا نع ىنغبول ناك د ا انرظنت

 او ل ايو 1 عم دضع عم ناب
 1 لجر دنع تناك هل سرف ىلع ةصيبق نب سابا كلقأو ل1

 مل. ا روتاوبا هلا لدا مهيزه نا سابا دارأ ايلذ٠ روثوبا هل لان هللا ميك

 3 لدن الو الجر . رس ام سانا سرف يف ام ةثلاو : لاق“ ٠ لعفي نا ةباحصا

 : سارا لاقف اف ةمحر مطقأل ت ع
 00 0000 2 اهازغ

 اهاشر م رك 0 لذا رة رك لكل !ةوفك |هتددعأت

 ارجتصا ىتح مهتايلو مهموي ةيقب مهواتقي لئاد نب ركبمهتعتا» ( لاق ١
 لئاو نب ركحبب نم ةثام نا اوؤذف٠ هواخدو داوسلا اوفراش دقو دغلا نم

 داوسلا "اواخد دقو اوجيبصأ لاو نب ركب ءانضا نم نيمالثو زك ند

 مئانغلا ىلع لئاد نب ر كب تانقآو. ككل ٠ موقلا بلط يف

 ناهدلا 3 كلذف ٠ مهتاسل نيب ماطللا ل ني دب اهومستف

 : لدنج نبا



 ٠.١م١4(

 2 و3
 يف ل ونب تناكو (اولاق ١ ١ (٠١2 نيضولا عطقم دئموي يف . نهنضو

 ٠ ز صاخلا ةسدك ٠ ازاب ةرسملا يشن نابيش ون تناكحو . نيربانخ ءازاب ةنعلا

 يف وسم مجاتالا مرارا جرش + ىلقلا لب لثاو ني رك هانا تناكو

 ٠ نابيش ىنب يف ىدانف زاربلل سانلا ىكحتي زاحلا ةيدّنك نم ناترد هينذا

 1 كراس نب ديزي هل ذرب ركحشب يف نم اندءاذا تح -ادحا هيلا داي مف
 ةةحاللمو ةتيلح ةحاو ةيلص م انشق وار نب ةملعت يف

 : رخخن» لهاك يي نب ديوس لوق كلذف

 رهشلا نابزرلا ٌةوبرقت ملف مكعوج ىرحت ذا ديزي اًنمو

 تمي ةمدرضلا ىقال اذا 0 .مراصب مالغ انم هزرابو
 سيلا تلاز نا ىلا ن ماعلا هار. لاتق نشأ مثراهن ردص اواتتئا موقلا نا مث 3

 لخك رتب تاتقو + كفتف نضال ىلع كايرش نب تكلا عاما نأ نارا

 قحش ٠ لئا» نب ركسيب ميتعبتو :اومزهناف سرفلا هوجو هللا برضو ٠ نيربانخ
 000 ناسا سف - ازملم هل يوهلف ةعزد نب نامنلا ثرلل ني نك
 : كلذ يف نثرم لاتف ٠ةتفأف

 مجح* عمطلو حلا اهيف تقرغاف اهتدهش ناعطلل يراتت ليخو

 رف قر ةاطق قوفو انحامر توف ناعنلا ىنتلفأو

 و ني ناسا لكلا كيش نب دنا نب رج نب دوسا قلو (لا)
 710 نسكت نم كل ريخ ا دسا نم اكل ريخ انف ىلا مله نين(
 ةليس ىلخو ةتصان ا ُْ ب عضوف ءداجبل نب دوسالا : لاق ٠ ثنا نمو

 ٠ كسرف نم دوجا اهناف هذه ىلع جلا : هل لاقو ُهل سرف ىلع دوسالا هلمحو
 باتقالا مزح نطبلاو نّْطِبلا عّطقم لله .ةقاللا قاط تصورا 9)
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 ىلع وهو ( لاق ٠١ ةملعث نب سبق ينب يح ىمن.هيف | اوزؤتساذ ىملاب اووف
 يرسل ةلازغ نب ةعمر 1 :مررارجاد اودهشي ملف رح عضوم

 ينا ول امأ ناسش شيفا: لاف ٠ناسش يب يف الوزن 4 ةموقا وه ذئموي يبجنلا

 نم هللاو تناف ةاولاتق ٠ ٠ ملعلا ةورع 1 مكلع ترشأل مكم تنكح

 اهاشنب مككجابتف مجاعالا هذهل اوفدهتست ال : لاف .انيلع رشف انطسوا

 . رخآلا دش هيلع اوابقا اذاف سودرك م ييلع دشيف سيدارك اوسدركت نكلو
 ةلظنح ماق موقلا براقتو نافحزلا ىقتتلا الف ٠ اواعفف ٠ انأر تمر دق كلناف :اولاقف

 30 5 نا لئاو نب ركب ر شعم اب : لاقف ةماعث نبا

 نب يلاه ماق مث دعا مهوؤدباو < ءاقللا متولجاعف ٠ مكتط# مل هاسرا اذاف

 عفدي ال رذحلا ناو ٠ رورعم ءاك رودقم كلهم موق اب : لاف دوعسم

 ريخ توملا لامقتساو . ةيندلا الو ةينملا . رفظلا باسسا نم ربصلا ناو ءردقلا

 اف اوّدِج 0 . ربدلا يف نعطلا نم 1 .رغثلا يف نعطلاو ٠ هرابدتسا نم ٠

 ركب لا او. ام رك كا الو و 0 ا ناكوا تن دبدتولا موف

 نب ليحارش نب ورمت نب كرش ماق مث ءاؤدرت اودشت الاو اودعتساو انك

 مكنم رثكا ظافطلا دنع مهنورت مكحنا مهنوباهت امنا موقان: لاقف مأمه نب ةرع

 لآ ان .ةنعالا يدرت ةنسالا ناف ربصلاب مكسيرلعف ٠ منعا ف من

 يىركحشللا ميرص نب ل نت ةليح تاور مق مث .امدق امدق

 قرب سما يف ضيبلا ضيمد الو 0 يذغ رز الا

 كال هوقساو 2 1 قنعلا اذه مكتم لتاتي ل نم

 عطقي نعظلا عبتت مث.ةعطتق هتأرعا ةلحار نيضو ىلا ةبلعث نب ةظنح ماق مث
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 اولاَدف ٠ يركشلا مير نب ثعاب 2 ةلمج وه اذاف . انديس هده يف : اولاذ

 ثرال اهيف اذاف . انديس هذه يف : اولاتف ىرخا مهل تعفر مثال : اولاّتف ٠ ىلهذلا
 ركحا ىزخا مهل يع مثال : اولاتف ٠ هللا مي 50 38 ناكع نت 2 نبا

 نطبلا مظع رعشلا علصا لجر اذاف . ندي ءاج دقل : اولاقف ئحي ناك امم

 |0110 0 نلت نب لقب ةنظح رع اذان ٠ درج كرك
 0 لكلا لاط دق" نادمم انآ اب -اوااق لمع نب دعس نب ةعذج نب دقسالا

 انءاج دق ةعرز نب ناهعنلا كتخا ن نبا اذهو كنود 3 عطق طقن نا انهركحح

 ا د دلو كار هلع عجأ ي يذلا اه : لاق. هلها بذكي ال دئارلاو

 ضعب يدتفي نلف ارا فلا ل ناو يمثولا نم نوها ىلا نا :اولاق

 "0 2 ال (ار انهنازلا عتق جظنح لاق امج اوملظصت انا "نم ريغ 2
 يداوب تبرضف هتبقي سما مث توصلا عمسا انو راق يذ اوم اهلجرا سراف
 ابا اي : دوعسم نب يلا لاق مث. هب اوفاطاذ سانلا لزتو لزن ٌح.راق يذ

 جرخأف ٠ انحاورا ىنفت ىتح كسلا لصوي نل ُهناو ةّماع انتتمذ مكتمذ نا ةماما

 نوهاذ كلت ناو كيلع درتسف رفظت ناف٠ كموق نيب امقّرفف ةقلخل هذه

 كلنا الرا : نامنلل ةظنح لاق مث ٠ مهنب اهقرفف تجف اه اي
 هيلع در ا: : مثربخاف ب هاا ىلا ناهعنلا عجرف٠ اناني كلمارق ىلا 0

 دا نر لئاو نب كيو ٠ لاتقل نيردعتسم مهتليل اوتاض ٠ موقلا

 اهفقوف اعيمج نعظلاب ةلظنح ماو . مثوحن مجاعالا تابقا اوجمصا ملف
 ٠ اوعد وا مكحنمظ نع اواتاق ىلا نب ركب رشعم اي : لاق مث سانلا فلخ

 اوفرصنا ةيلعث نب سبق ونب. آر املف ٠ ةيبعت ىلع نوريسي مجاعالا تابقاف
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 يدزعلا ناَسرفو نيران نا 00 لبق ال ام 11 دقو . هلها بذكيال
 مكحضعب يدتفي ن نآلو راس رهلا قل تاون رجلا ءامهشلا ناتمرتكلاو

 نم نهر اوعفداو اهوعفداف هللا رع اورظن١٠ اوملطصت نا نم ريخ اضع

 نرد كلا اوكي طرعان ناقتن وتلا لا تدل

 ناكر لاقل +0: نتيلكل نيب راك ىذ ءاطس ايزو لئاكشجا < نم ميلي

 مهيلا تلقا دق مر ا ردكموب مهيف ارواج 0( ىملسلا سادرم

 لوب مهطرجي لري األ ميت حول أس 9
 يراولا ةيرك م6 ىلا ةلغلغم رحكح يفب ةارسإ لأ

 ٍرابعَأ ريغ اكرو اًدايج يجزي 2(تاصنم زرماهلا كللا .ىدأ يفا

 رات يذ ١ ناسطعإ نع) ىف متون نيل رباط
 يرافظا بولا لابج يف بشنمو يعظ عقار ىلأف تيب نم

 (” )راش يداو ا ارراماذا يرث ةبراوغ ادرو انتو نلف

 عفرت ال ركب لئابق نم مهلوح نم ىلا اوثعب نيح لئاو نب ركب تلعجو
 00 اولاقف ةعاج م تعفرف : هذه يف انديس: :اولاق اّلا ةعاج مهل

 رغأ ال تضر مث .ال :اولاقف ء دثرم نب رشب نب ورحت دعب مث اذا اوند املف

 ١ ١( يلارعالا نبا لاقو . كل يا عم حلالا ا يكل مرثالا لاق :

 هلم نْأَر لاقي هرمش لهذ'اذا"سأزلا ةهلس لم ةمدقم ىدازلا
 )*( قدددع سام ىلإ نب .نساذززع اف عا هذه » :يناغالا يحاص لاق

 يلآ نب سادرمو . دحأو ردب نيب تناكو ةرجهلا دعب تناكراق يذ ةعقو نال أطخ
 تايبالا هذه نا نظاو . دحاو تقو يف انام نايفس يلا وبا ةمأ نب برخو ضاع

 صاع يلا نب سادرم نب سابعل «

 رحبلا دارا « هب راوغ اًدرو» : ٌهلوقو . لاطو عفترا «ابر » (م)

 دع ١
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 .رسؤّدلاو ءامهشلا هاتبدتك ةعمو برعلا عيج ىلع ة ةصيسق نب سادال دقعو

 اعف : ةرداسالا ٠ نم فلا ىلع زّرم اهلل دقعو ٠ ءانالا ةاك بدرعلا تناكف

 اهف قار 00 ا
 نم متغرف اذا : لاقو ٠ نءلاب هلماع ناذاب ىلا لصوت فاطاالاو راع ءلاو ّزيلا

 برعلا 00 ب ا يدع نيورع أو ٠ نيتلا ىلا اهب اوريسف ودع

 دال اوفراش ١ هك 0 ملا غلت ىتح مثريوشو مهر زل

 هدام 000 نافل دا نامل اوثعبي نأ !منم اوندوا لئاو نب ك1

 ناكو ٠ مهواتاقف اّلاو مهنم اولمقاف مداهفس ثدحأ اب اًبهر نينوكي مهنم مالغ
 ٠ هنم ةفئاخ ةاجو برعلاف ةقفصلا موب مك يبد كلذ لبق مقوأ دق رسم

 هزه 2 انكم ناعَس يفب ْف ردئمو ناعنلا ني 0 تثني هك م

 وه ادهو بقل ةقرطلو ٠ دنه يو نافتلا تف ةقرح : يلكلا نبا لاقو ٠ ةناورلا

 .: لرقتو مهرذدت تلاقف- 2

 00 سلال د يكتب ا الوعر ركب يب غلب الأ

 0 الا دويري ريسلاو يسفنو + ١ ع ادق .مماك يللا تن
 ٍروبعلاب بئاوذلا ةقلعم مكللا مه دج نيح 1

 يريزو يدب ةتمفدل اذا 00 كاذل تمطا يلا واذ

 يذ ىلا ىهتنا ىت> دوعسم نب نورك ربخلا لئاف نب ركب غاب الو

 ورع نب, ةرم هتخا نبا ىلع لزن ىتح(١)ةعرز نب ناهعنلا لمقأو ٠ هب لزنف ر اق

 1 د ا مكتا: 0 0 ا

 يلجعلا فاصولا نب ثرحلا
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 1١( ذر لزنف تارفلا عطق تح لبقأت برتقا دق كلذ نوكي نا ةقفشلا ةتلمح

 هانا لاه عنمو داوسل | يي لئاو نب ركب تعنص ام ةقنحا دقو لتاقم ينب

 ةعنم |

 رثلا نيغ ىلع ُهلماع ناكو يناطلا ةصيبق نب سابا ىرسك اعدو « لاق )

 .تارفلا 'ىطاش ىلع ةيرق نيثالث ةمعطا دق ىرسكن اكو ةريال ىلا اهالاو امو

 ركب ىلع ةراغلا يف هراشتساف . ةريخل يف اوناكن يذلا برعلا نم هعئانص يف هاتأف
 : سانا هل لاف. سانلا نممهيزغن نا ىرت مو ىرت اذام : لاقو لئاو نبا

 يال اًدحا ملعت ل ينعطت ناو هتيعر نم دحا هيصعي نا 2 كلملا نا

 عجرت نككو . كبركددق برعلا نم ايش نا اوريف تارفلا تعطقو تربع "يش
 نم ةيلح لسرت مث مهنم ةّرغ ىرت ىتح نويعلا مهيلع ثعبتو مهنع برضتو

 .كتبلطب كنؤنأبو رهدلا ةعقو مهي نوعقويف مهيلت يتلا لئابقلا ضعب اهنف محلا

 قاد: 20 كالارخلا لثاو نب ركبو برعلا نم لجر تنا : ىرسك هل لاقف

 ورع هيلا ماَتْف ٠ لضفا كلا يأر : سانا لاتذ . صن : مهوأأت الو من: سيح

 روما يو ةسرعلاب ةناجربو ةتاك ن ناكو يداعلا ديبز نب يدع نبا

 هيلا ماقف ١ كوفكحي دونإلاب مهلا ثعباو :كلملا اها 31 هل لاَمق برعلا

 نم يملا اذه نا كلملا اهيا: لاقف يباغتلا حاقسلا دلو نم ةعرز نب ناهعنلا

 نامعنلل دقعف ٠ رانلا يف دارا تفاهت اونفاهت راق يذب اوطاحأ اذا لئاو نب ركب

 كاو عانقت ىلع فار ,ملا ديزي نب دلاح دعو ٠ رغاو بلغت ىلع ةعرز نبا

 رج ةحس قو (8])

 دوعسم نب ؟ىلاه حا دوعسم ثند ا سابا مأ 5 رشا
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 00 نمل 3 لج قود نإ اياك

 ناكحبلا ة_ لومسو دقو يدعب يهذلا مكحوف نمي

 رناوالا يف ريسا نع ْعَلَي اذ نمو يئوق غابم نم الأ
 نانا نم كلاكتلا وجري الو ٠ اًنرَح باصأو هلل  لواظ

 : ةموق رذنإ سبق لاقو

 ةلئاق أ ام مويلا يتوق ربختف 2 ىتفلبو يحالس وشرأ ينتيلالأ
 انو هج دركب ةترغ :٠ ١ مهتاو ةيريشا ياتو
 اواتاقت مل نا موقاب يجن اف مكتيبو ينيب محلا دوج ناو

 دنع هدلوو ( ؟ ) ةتقلحو ناعنلا لام نا ناتساو ىرسكك ضو ارف ( لاق ١

 ناكل ناسا نام هل لاق هنا هزيم الرا ىزرتك همللا كف دوس ل

 ثمعبا نا ينفلكت الو يلا اهب ثعباف ةتاطلو ةلهاو هلام كلعدوتسا دقو يلماع
 ا هيلا ثَعبد ولا يبستو ل ةتاقملا لتقت دولاب كموق ل الو كيلا

 امئاذ لبق اك مالا نكي ناو ا يا لطاب كنغلب يذلا نا

 ال ٠ لك اهدرب نا ونتس وهف: ةنامأ عدوتسأ نام قل لا
 56 نا يعبني ن يي وأ «ةتناما رثل ملسي نلو اهانا

 ضعبز اوعع دق ملح مهل اموق مجاعالا تاك( لاك ال ءيساج تا داع

 لاه باتكح هيلع درو الف٠ مهيبف نئاك مالا اذه نا اوفرعو برعلا ملع

 نب سودس نب ةباعث نب فاسي نب ريرج نب مثيلا نائس ينباو مثيلا ينعي .(1)

 مثيحلا نب ءاباع وبآو ةبلعث نب لهذ نب نابيش
 عوردلاو حالسلا ةقلملا (؟)

 دن نبيل ني هي
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 ٠ نيتساب رد رع تلج اعمال نب رّسكلاو دلاحلا نب ةلعو نبا

 اراغإ مث لئاد نب در نال انوشكا 2 .ةنم كلذ الب نا ايبأو اضخف

 كك راغأو 55 نم يثو ناتسم ور لفاسا ىلع ثرألل راغاف ٠ .داوسلا ىلع

 مهقوأ ى ضعي تحتن دق ةريلل لها نم داععلا نم لجر هيقلف.رانالا ىلع

 0ع رع داما بص دقل :ئداغلا لام لبالا اورصو ةقان ىلع راولل اوامحت

 راغأو © لاق ٠) ليالاب هلهج نم نوكحت اوامن. دوع ترب لكتت لج لمحي
 ةيسداقلا ىلع يناييشلا ورع نإ قورغم ةعمو يلحتلا ديوس نب ذاع نب راجي

 ةراحصأو قورغم أماف ٠ ةممنغ هدب الم ماك .اهالاو امم( ١ 0 ذابانزيطو

 اونفدف ٠ مها | نم تام نم عمر فل ةسمخ مهنم ُْت ام نوعاطلا مهيف عقوف

 : قورفم لاقف ٠ ةريسي سرذعلا نم ةحود وهو ليجشلاب

 يسراوفو ىتاجر تدوأو لا مهقوسي داوسلا طاناب نأ

 نا ةغلنو٠ ل 5 ركب ىلع ُةقنح دتشا ىرسكح كلذ غلب املف

 وهو سس ناو ل يد ل . مهدنع هلهآو هدلوو ناهنلا ةّثلح

 0 هب نحَأَو + منك كنا: تعزو كيمو نم يفتدرغ' : لاقف دبالاب

 دوعسم نب سق ا مههلا لس ةنيضتات يرش | طاباسب

 ١ نوبل

 يناكم مكي نوكي اذه نف ًالرسر لهذ ينب غلا الآ

 .ةلبالا ربو خاب رثو قش.د ةطوغ ثالث ايندلا ناج:يعمصالا لاقو .دئاعل ىنصا الو
 ( نادلبلا مجعم )دايز 0 :رصنلا ىلا براضل) ةلبالا رم اماو

 ةفاح ىلد دال ةفوكلا | نيد عضوم نّريضلا ةرامع هانعمو ذابانزيط (9 )

 ( نادلبلا مجعم ) . ليع ةسدأقل) نيبو اهني و جاحلا ةداج ىلع قيرطلا
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 الل ١ داو ةنلهاو ةلاق ةعدوتساف دوعسم نب ماه ناعتلا لأ ردنا
 ل اط قآت تره مث. برعلا نم ءايحا دنع عئادو عضوو « 6 ١

 ل ل تنبأ تطانو مال نب: ةثراخ نب دعس كينيا ةعرق ةانع تناك ٠ مه

 * هل اولاَعُف سبع نب 5 ةعبر نب ةحاور ون هتتأو ٠ مهاج هواخدب نأ او 2

 نا حا ام: لاتفءانسفنا هنم عن امم كوعنام اناف اندنع مقا نعللا تيبأ

 هس ىرسكدب يف هدي عضو قد جخ مث اريخ مهازجو ٠ يسب اوككهت

 ٠ داوسلا يق ريغت لئاو نب ركب تلعج نامعنلا كللهاملف (اولاق)2١٠ ؟ ) طاباسب
 ةاكبف يردك لا نيد يذ نب دلاخ نب سدق نب دوعسم نب سلق دفوذ

 اواخدي ال نا لئاو نب ركب هل نععِي نا ىلع ةمعطو الكحأ هل لحي نا
 كيفكت يع : لاقو اهالاو امو ( © ) ألا ةمطقأف .هنف اودسفي الو داوسلا
 اذا فايضالل لبالا نم ةئام اهف ةرخ هل تناكف٠ -- بارعا يفكتو

 : هلوشب خامشلا ىنع ء هأناو ٠ 9 تدنقا ةقان تك

 .دوعسم نب سيق ينب حال مهنع تنفر اك مكتع !هئابلاب عفرا

 ثرحلل مدق ىت> . ةساب ركو رك ةلج هيطعف مهنم هاتأ نم هيب ناكحف( لاق )

 © 10 4 اها نب ةدضق نب ناه .نكوي ركب ةعاقج سنئادواةراقأ ىذا لوح نيكد
 راق يذ موي كردي مل هنال ًاطخ دقف دوعسم نب اه ل لا

 حالسلا ةكشلاو : يلارعالا نبا لاق . ةكش 0 لالا

 نيقئاخب لاقيو (9)

 لخدي يذلا جيلخلا ةيواز يف ىمظعلا ةرصبلا ةلجد 0 ةلبالا 5١

 تناكو باطخلا نب رمت مايا يف ترص ةرصبلانال ةرصبلا نع مدقا يهو ةرصبلا ةنيدم ىلا

 0113 اوفا نب دلاخ ناك ١ دئاََو كرك 0 حلاسم اهيف ةئيدلم. ذئتح ةلبالا

 نحاتتل ججراالو عام ًاطواالو ةفطن ىذغا الو هفاسم ةهلبالا لدم ا تأر م
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 ةتاطوف ةيفلا لجرأ تحت هانا: يبلككا نبا لاقو .هسنح يف طاباسب تام لب ا
 : ىثعالا لوب او ٠ تام ىتح

 6 0 هبد توأا نم ىحنأ امو كاذف

 هاف كن لاو لم هد ًاسوبحم لزي مل :اولاقو نيقناج تام 4 ا م

 ةلتق ناك راح برعلا ها تي مالسالا ليبق نجي كلذ كعب تا اغا

 راق يذ ةعقو بيش
 س22 222+ 2| #آ#آ#

 (لراق يذ ةعوو

 نب ناهعنلا ىلع بضغ ال زيوربا ىرسكح نا راق يذ ثيدح نم ناك

 هبلع قلل قنرحلا

 نيب و اهنبب ةفوككا نم بيرق لئاو نب ركبل ءام راق وذ : يومملا توقاي لاق («)
 : مجعتسا ام مجعم' باتكح يف يركبلا لاو . ُهنم ةليل لع راق يذ ونحو . طساو

 سوا لوق ءاملا هيف راني داو هنا ىلع ليادلاو يم نم ثالث ىلع داو راقوذ
 ا 000 نبا

 روج“ نابعش يفو عيبرلا نم ”بدحٌهل ٍراق وذو مَع لآ
 لاقو . ظيقلا روهش نء مهدنع هنال عطقنيال راف ارومح« نابعش يف ناكاذاو

 تجرخف ةنس لئاو نب ركب ت ءاصاو (لاث٠)٠ . قارعلا داوسل مام واف ةديبع وبا

 .ديصو راق يذ نيب ُهتّبق بر ّقحأ ليلا راس نب طخ لبق آو راق يذب نلت قح

 * لاقو 0 مضنا اهعفر اذا ءارخح ةيق'هل تناك بابتلا للطن كلانا

 ' اوبأف.. هنم 00 داوسلا ىلع ىركل ماع مهاتاف . ةّبقلا هذه نفت ٌّقح اوفتال
 يذ موي اماف . دمص نبع مويو ةبقلا مويو 0 يذ موي وهف .هوهزهف مهلتاقف

 10 سراف شويحو 0 هبق كم ره يذلا موي اا وهف يناثلا راق ِ

 :ةديبعوبا لاق . ؛ا١ وهو ناوّذغلا موي و مرجعلا مويو تابابحلا مويو رفارف اج موا
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 ةراجأف وريغب راسا اك" *ىلاهي راهقسا انا هنا: هربخ يف ةيوارلا دا لاقو
 ام ُهنم يدلوو يلهأو يسفن عنما اع كينام انو كفامذ ينمزا لق: هلا لاك

 . كككبمو يكهم ةنال كمفان ريغ كلذ ناو ٠ لجر نيندالا قريشع نم يتب
 هنكو يلرواح نم هديت الع كمفدال كيلع هب ريشا تسل كل ىأر يدنعو

 كالا هيلع نك نأ لجرلاب لمي 0 لك نا: لاقف ٠ هتاه : لاقف .٠ باوصلا

 نأ نم ريخ اعرك تو نذل 1 لكب لزان توملاو . ةقوس كلملا دعب نوكي

 كيحاص ىلا ٍضماف ٠ تيقب نا اذه: كلملا دعب ةقوس ىقتدأ لذلا ع

 تدعف كنع مثص نا اماف. هيدي نيب كسفن قلأو 1 اياده هيلا لمحاو

 011 ن2 كي دلك نان نم رخ تولت كلباصأ نا. اماو ري:

 : 1 تم لتعت وأ ارواح اًريتف شيعتو كلام لك دو اماثذ كفطختتو

 اا لا دا قح يلا ضاخال مذ يف نه لاقد يمتع لاف

 0 اليخ راتخا مث ةزواجا ا يحصا يألا كيبأو اذه: لاقف
 ِ | بمكو ىر سك ىلا اهب هجوو ا تناك ار ا رهوجو نا بصع

 00 ه أو و ىر كيل . هلوسر عم |هب هجوو هيلا رئاص ةناريسلمو ند

 ادد ف اكون فرك دبع هلي مل هنأ كلذب ةريخأف لوسرلا هيلا داعف

 : هل لاق طاباس ةرطنق ىلع يدع نب ديز هيقل نئادملا ىلا لصو اذا ىت>

 اقع تل هنادنامأ ديز ا 2 هل لاقف د ءارلا.تعطتسا:نا مَ 3

 :ديز 1 لاقف ٠ كيباب كينكلو لعد كرغ اهلتش م ا كيلتتال ككل

 غلب اهل« نرألا رهلا اهعطقال خا كل تمخآ هللاو دّقف يعن كنأشل ضما

 ملف ٠ نيقناخج هل ناكن حس ىلا هب ثعبو هدّيقف هبلا ثعب بابلاب هنا ىرسك
 :نويفوكلاو ةيوارلا دامح لاقو ٠ هيف تايف كانه نوعاطلا عقر ىتح هيف لزي
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 موعسل | مثراثباو شارلاو تب اع ىرعلاو عولحا مترايتخاو ماتش نم

 اذه لسف .نيعسلا ابنومسيل مهنا ق- هله كيضرأ لي ىلع حابرلاو

 لاق اب هتهفاشم نع كلملا م ركحأ ىناذ لاق اع يعم ناكيذلا لوسرلا

 امأ : لاق هنا كلملا اهيأ : لوسرلا ُهل لاقف ٠ لاق امو : لوسرال لاق ٠ هب باجاو

 بضغلا فرعف ٠ اندنع ام لطي ىت> هيفكي ام سرافو داوسلا رقب يف ناك

 دق دع 8 ل ىلع دزي مل ةنكك عقو ا هباق ي عقدو ههجو 5

 قح 0 اذه عاشو ٠ ٠بانشلا ىلا هرعا راص مث اذه نم نشا رخال ةازأ

 عقوتد دعس نايتلا :لفعو كلذ 0 ىرسكت ل ٠ نامعنلا غلب

 لب بات مانأ نيح قلطناف ٠ للا ةجئاح كلملل نافن لمقأ نأ هش كالا

 نب ةثراح نب دعس تنب ةعْف تناكو ٠ يع يل ب قل من هيلع يوق امو ةحالس

 نب سوأ تنب نيز هدنع ضيا تناكو ةآرعاو الجر هل تدلو دقو هدنع مال

 هيلع كلذ اوبأف ٠ هوعنعو نيل هواخدب نا ىلع اًئيط ناهعنلا داراف ٠ ةثراح

 ةقاط الو ىرسك ةاداعم ىلا انل ةجاح ال ةناف ٠ كانلتتل كرهص الول : هل اولاقو

 ١ در ىب نار هكا ميدادللا ياكل رااح !ء فوط, لبقأو .هب انل

 سمأ يف مثدنع هل تناك د1 ٠ كلعم انلتاق تنش نا : اولاق سنغ نب ةعبطق |
 10 ىرسكب مكل ةقاطال ةناذ مككعأ نأ"تحأ ات لاق طرا

 ل ا مس نابيش يب يف داق يذب لزن تح

 نيدحلا يذ 11 6 ةعسر نم ذئموي تببلاو اعبتم | ناكو دوعسم نبا

 سيق معطأ دق ىرسكن اكو . نيدهلل يذ دلخ نب سبق نب دوعسم نب سيقل
 اثناه نا ملعو كلذل هلهأ هيلا عفدي نا ناهعناا ه كف: ةبآلا زعم

 ع ع 20 2.

 هم ةسفن عن 6 هع
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 يدع نب ديز هيلا لخدو ٠ يحاونلا ىلا اهب بتكف راو حلا كل بلاط

 دق كللملا تار يلا: ناك 2 مُثاهب هش هيلا ل 5 ةطاخن لوقلا كلذ يف وهو

 -اًقراع رذنلا لآب تدكح دقو. ةفصلا تأرتو هل نبلطي ةوسن يف سك
 ةأرعا نيرشع نم رثكأ هلهأو همي تانو هتاوخاو هتانب نم تاكعتلا كادع دنعو

 ينوتبرعلا يف ءيش رش نا كلملا اهمأ : لاق ٠ نهيف ىّتكأذ :لاق ٠ ةفصلا هذه ىلع
 ص نأ 1 0 < مهسقا وق اوعزا نرمركو مها ةصاخن كانا

 00 رد د هل ان حين تا نهييغ هم هلع ضرعي وأ هيلا ثعبت نمي

 تع 000 ىت> ةيبرعلاب مهفي كتاقث نم ع يعم ثعباو ينثعباف

 0 0 لجرلا مركي لمع ديز هب جر . امهف ادلج الاجر ُةعم
 هسفنل ءاسن ىلا جاتحا دق هنا: لاقو كلملا مظعأ هيلع لخد املف ٠ ةريخلا

 .ةوسألا ٠ ءالوه ام : لاقف ٠ كيلا دي كا هتنب لهأو هدلوو

 ا ىلع ةفصلا نا أي انئح دق 2 هد

 د ام سراف نيعو داوسلا ام امل : عمل لوسرلاو ديزل لاقو هيلع

 1 00 اهملا ام : ةيسرافلاب ديزا لوسرلا لاف . هتحاح ىرسك

 دارأ امنا : نامعنلل ديز لاق. لوسرلا كلسماف ٠ رّقبلا يأ ناواك: ةيسرافلاب

 نيموي اهلزئاف .هب كيلا بتكي مل كيلع ٌقشي اذه نا ملعواو كتمارك
 :ديزأ لاقو ٠ يدنع سبل كلما بلط يذلا نا. ىرسك ىلا بنك مث . هدنع

 : ةعم مدق يذلا لوسرا ديز لاق ئروتنك ىلا: اعحر ايلف كاملا دنع يلرذعا

 الخد ايل ٠ هيف كنلاخأ الو كثي دح لثع هنا يلاف 5 ع كلما 0

 يذلا نّلو : ىرسكمل لاف ٠ هيلع آر كيلا 117 :ديز لاق و

 كلذ ناو مثيغ ىلع مهناسنب مهتنضب كتربخ تنك دق : لاق . هب ينتربخ تنك
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 ىلا لوسيا عجرف ٠ هيلع مدقي نا ليق تام دق هنأ الا ىريك غال

 نامعنلا مدنو٠ هيلع لخدأ َّك لبق تام دق ندع تدجو يلا : لاقو ىرسك

 مهاهو هي هيلع و ا 58 2 هيلع لعتحا 2 فرعو يدع لق ىلع

 ءديز هل لات يدعل ا يقتلذ موب تاذ هديص ىلا جخ كب ةسه

 .ديز يق كرا اا نم: لا ٠ ةمش فرع هارد

 ةلصوو كا هر 0 ًاحرف 4 هل حرف ٠في رظ مالغ اذاني

 نم ناك دع :نردكالا بت مرا 5-55 م هبلا رذتعأو

 0 هاك اصاف هلو هححتت يف كالا هب

 لج الأ الاجر دتفيل نكي ملف كلملا اماو يتريصم نه دشن

 ةتيأر هنودب سلب نبا خب دقو ؛ اشي وكلم نم هللا مليح ال هللا
 لعفبلف هيب 000 لن نإ كلملا ىأر ناف هيلا هت ةتححّرسف كلما ةمدخ مصب

 كلملا نع ةتاككا ىلب يذلا وه ناكك . خا لمع ىلا كلذ نع ُهَّع فرصيلو

 برعلا نم هل تناكو .كلللا روما صاوخ يفو اهروما يف برعلا كولم ىلا
 ُق ةطرلا ةأيكلاو اماله هل نالعجي كي نارهع ةنس لكي لا ةفيظو

 يدع ني ديز ناكف ٠ برغلا تارا راسو مدالاو: طقألاو ةسيايلاو اهي
 اذه | نب ديز مقو املف . يدع لمع اذه ناكو هل كلذ يل
 ىلع ثكمو ٠ هيلع ءانثلا نسحاف . نامعنلا نع ىرسك هلآ قوما

 03 1 ىرتكامإ يتعأر» ام داك يذلا سمالا ىف ع

 اوناكف مث دنع ا ءاسنلا نم ةفص محلا ك]ولمل تناكو ؛ هل ةمدخلاو هيلع

 مهنا ريغ .كلملا ىلا تلح تدجو اذاف ةفصلا كلتب نيضرالا كلت يف نوثعبي

 يف كلملل أدب هنا مث. مثدنع اهنونظي الو برعلا ضرا يف !منوبلطي اونوكي م

 نه يا



0 

 فوسطا اف” كاورش 0 يلازع تكلم را قرمعأو

 ةفرعو د يلع كل ماق يدع باكي 00 ا

 ةفيلخ 21 دار د ثعبو هقالطاب هرماب انا 5

 0 يدم ءادعا نايعنلا َكأف هرم تالا هك دق لا: هيلا ناهعنلا

 ناكو ٠ لوسرلا ءاجو٠ ٠ مهيلع باق. ةعاسلا هلتقا: هَل ا الاف ناسغ نم مثو ةليفد

 سوح وهو. هيلا لخديف يدعي 3 أ 2 ا هاثرو هيلا مدس 7 كم

 ىلع لوسرلا لخدف ٠ ةلثتماف هب كرمأب م رظناف هيلع لخدا : هل لاف ٠ نيتصلاب

 يذلا يدع: "1 امه كلاسراب تح يلا : هل اقف ١ يدع

 تاتكلا قلخاو يدنع نم ند ا لل يا ]|

 ع لا 2 تقل يدنع نم تجرح نا هنلاو تلئاذد هيلا 7

 ناكح نم ضعءب قلطناف هللا لوا باكا اللا ق1 نايالا عيطتسأ

 بهاذ وهو يدع ىلع لخد ىرسك 525 نا نامعنلا رباف هئادعأ نم كانه

 ناهعنلا هيلا ثعبف ٠ كريغ الو تنأ اًدحأ ماو مل هللاو لعف ناووهب

 ال دواف ناجل ىلا كوسرلا .ن بدو ٠ ونقد مث تام ىتح هومغق هءادعا
 ةيراجو اهذ لاقثم فالآ ةعبرأب هل أو ةماركو معن : : لاف هيلا باكل |

 د ييصأ الف. ةجيخأت كنز تلا لجداو تمص اذا: هل لاو انجح

 كلملا رامخا ىلع ىراح 5 مايأ ذنم تام دق هنا س رخا +لعاق :.:ىسلا] لخدف

 سمأ : 25 4 5 تايمياوملا يرق .هترإ يما ذيع 50

 أ ذو يتهدد نايل | قرف مويلا ت جو يح وهو يدع ىلع ضكاعد

 ”0 | ديف ىلا كلما كييكستنأ: امعنلا هل لاتق ٠ مايأ ذنم ت تام دق

 قئوتو ع 6 اع مدا ا ةرقللا تدل ا



 ع ا و وص نار ع م ا ع
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 داعا مث دا نا ىبأف ديز نب يدع ىلا موي تاذ نامعنلا لسرأو لاق

 نم ا هبا أو بضقغف ٠ برش ناك دقو» 0 نا 3 ةلوسر

 لسري يدعو هساح يف جو نينصلا يف ةسخ هيلا هب يهتنا ىتح هلزنم
 .رعشلاب هيلا

 ىرسسكعم وهو يأ هيخأ ىلا بتكديز نب يدع نجس ايلف : اميجج اولاقو
 1 : را اذع

 ماا رما عفني لهو هبا ىلع ايبأ 3

 ملس ام اقئاو هب كاك ع داوفلا قم ع هل

 ملظ ماو د افا م ديدلل يفد وم كلم ىدل

 مرتع ًامراع دحي بام مالغلا بأدك فو ال

 ملح ايف سيل هيل مث انتأت نا كضرأ كضرأ
 : يأ هوخا هيلا ىتكف لاق

 تفسعصض فنلا الو رغاب زجاع م الف نامزلا كناخ نكي نا

 فويسلا ءيذت ايف رح 1 ءاداج - نأ« ولن ةلآلا نيميو

 00 الاس 200 توملا ةرمغ ةباتحم ءزر تاذ'

 0 1 ا ددلاكم : 4 1 5 لاع 1

 قرع را اي هيب ىلي تلبس اذ دكتا عيطسأ و

 كيوم: بوضي هام :كيتعي ال. عوج ١ فلا هنو" وا
 ةعصساو  نامزلا» انفع تعني دم شل ل

 فوسا قيدصلا ىلع عوزل هيلع تعزج نال يرمعلو

00 

 - فيتم رع
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 ىلع مدق ال ديز نب يدع نا ركذ ةناذ ىبضلا لضفلا اماو ٠ اًثاش هدنع ىنغت

 ةتوخا مدآ ناكحو كل مصن امالو ثذثا الو هدنع لامال ةفداص ناهعنلا
 "0 فا فيك : يدع هل لاقق .ةنم الام رثكأ هاك [رظنم

 11 لاتطوا دأا حرمت ام الا لح كل فرعأ ام: تاعنلا هل: لاتق: كدع

 هنم اضرتقمل هايتاف ٠ ةمود نم ةريمل لها نم لجر نسدرق نبا ىلا ه1

 0 وعل "نب نياج  ابنأف ٠ "يش يدنع ام : لاتو امهْضرَش نا ىلأف الام

 ةثالث هدنع امهلزئاف ٠ ل اضرقتساف ٠ مألق خم نحال يفب نحاول

 .ناديرت ام: امل لاق عبارلا مويلا يف ناك ملف رمخلل مهيقسيو مهل عبي مايا

 دنع 1 ع نايعنلا ا نيعثسي مثرد فلا نيعبرا أنضرقت : يدع هل لاقف

 : رباخل ناهعنلا لاقف  اهابا اهتاطعا مث . الا نونا يدنع امكك: لاّمف ٠ ىرسك

 رصقلا بحاض وه رباجو ٠ تكلم انا نا كيدي ىلعالا مترد يل ىرج ال مرجال

 ام لثم انيرع نباو يدعو هتوخاو ناهعنلا ةصق نم رذ مث. ةريخلاب ضببالا

 نب يدع ناعنلا سحر سس نا: ةصاخ لضفملا لاقف ٠ ىلككا نبا هركَذ

 ىّدغتيو هيلا فكري نا ل10 نادال نان مو كاد مدع نا ديز

 ىتح ةسسيتحاف انيرع نب يدع ةضرتعاف٠ هيلا نامعنلا كرف ٠ ةباكأو وه هدنع
 هيف لضف الو يدع لا 0 .اولث ىت> اوبرُشو ةباخاو وه 9 د

 ٠ هلزكم ىلا عجرو بكرو ماقف قف ةهاركلا يدع هجو قت ارو كلذ ةظفحاف

 : نامعنلا لعف نم كلذ يف ديز نب يدع لاف

 كلاب يدري انثيد م نسحي انسلجم تبسحأ
 كلاكسين وا كرمال م ةعرصم نولهالاو للملف

 كللاقب واج: كلغ يف م كلزأو :ايعف قريات ام



 : نا عت ني ا و
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 اكاوس دعبب الف سطعت ناو ادي رفظت ملف رفظت ناف

 اكآدي تعنصام كانيعتأد 11 ”يعسككا ةمادن تمدن
 بلطت نا نزحت الف رفظت هت ملاذا اما: دوسالل انيرم ني يدع لاق مث « لاق )

 اهيا كريخا تنك دقق لعف ام كب ل اعف يذلا يّدعلا اذه نم كراش

 ديرا : لاق ٠ ديرت اف :لاق٠ ينتتلخغ هيصعت نا كترمأو اهركمو اهديك مانيال

 نبا ناكو ٠ لعفف٠ يلع اههضوألا كضرأو كلام نم ةدئاف كيتانال ن

 ناهعنلا باب ىلع اّلا ياي موي رهدلا يف نكي ملف . ةعيضلاو ا

 جك يف يضقال نك تحويل ىلتا مك ,م راصف ءانيرع نبا نم ةيده

 نسحأ نامعنلا دنع ديز نب يدع ركذ اذا ناك -انيرم نبا ىماب اّلا نيش
 .ةعيدخو ركسوم هبف ديز نب. يدع نا :لوقي ناب كلذ عيشو هيلع ءاشثلا
 هدنع انيرع نبا ةلزنم نامعتاب فيطي نم ىأر امذ .اذكهالا ملضيال يدعملاو

 ًايدع ركذا يفوقيأر اذا :هباحا نم هب قثي نأ لوقي لع ٠ هوعباتو هومزل
 لوقيل ةناو دحا هيلع ماسيال ةنكلو كلذكك هنا : اولوقف ريم كلملا دنع

 ع كلذب اولازي ملف . هالو ام هالو وه ةناو لماع نامعنلا ينعي كللا نا

 اوذخا ىت> هلا اوس دم نامرهق ىلا هناسل ىلع ابك اوبتكُف هيلع هونغضأ

 :ديز نب يدع ىلا لسرأف ةضغ دتشاف 8- ناهعنلا هب اوتاو ةنم باتكلا

 دنع دموي يدعو .٠ كتيؤر للا تقتشا نق قا يترز الا كبلغ تفي

 ىتح هيلا رظن مل هانأ املف'. هل نذاذ. ىرنخح ندا ا

 وهر رعشلا لوب يدع لش ٠ قع هف هيلع لحد ال :سحم يف ةسح

 سل يف
 الف هيلا اهب بتكيو هيف اهنوتب ناك ة ريثك دناصق يف ىلكلا ةباور هذه

 طل ةييحلل هدو
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 00 :مهلثم ىأر لع الاجر ىأرو ملكد 0

 لمأتيو مهنب ١ نم ناعنلا ىلا رظن لع ٠ .٠ يدع هب مثرمأ أم اولعفف ماعطل

 املف ٠ اذه ينف ريخ مهنم دحأ يف نكي نا# ةيسرافلاب ىدمل لاق ةلكحأ

 : لوقف *برعلا ىيفكتا : هل لوتمف الجر الجر مهيعدل لعج مهديأ انامع

 كا لاق "لل تح. قوخا اّلا اهلك 0

 نا : لاق : كلتوخاب يل فيكم : لاق معن : لاق - اهلك : لاق .معن : لاق ٠ برعلا
 0ر1 ةكشاجا# ةسدلاو هيلع علخو 0 .زيعا مهريغ نع اناف مهنع تنيك
 : دوسالل انيرع نبا لاق كلم دقو جرخ الذ ١ سهذلاو ولولا هيف مثرد فلا

 0 1 لمار هلي يل امام عنص 6 كوع ىَتع كنود

 .ةععيبلا يف اودفتف سان يف ىلآ» ةجاح يل ناف تدبحا نمي ىنتنا : نا انيرع
 ملي مل 3 قلل ةقرع قم ا نحل نأ ئدع اع اننارم' بآل دير نب يدع لاَ

 را نب دوسالا ك.حاص نا نا تفرع دق يلاو» كللثم ناك نم هيلع

 ٠ هلثم ىلع ت اي الف ٠ ناهعنلا يبحاص نم كلي نا كيلا 2

 0١ طم نان وحأ ااوءفت 5, تردق ول ايش يلع دقحت ال نا بحا انو

 نم رفواي سبل الا د ناف يسفن نم كيطعا ام كسفن
 يدزي الو ادبا ةئاغ هيغبد الو ادا هوحشن ال نا فا ةعسلا ىلا ماقو ٠ كدصن

 نا هنيع لثم فان انيرع نب يدع ماق ديز نب يدع غرف اهلذ . ابا اًريخ ةنع

 لزتم لزن ىتح ناهعنلا جرخو . يتب ام لئاوغلا +يغبيو ابا هوحي, لازيال

 :ديز نب يدعل انيرم نب يدع لاقف . ةريخلاب هيبا
 اكاوق م ناو عز الف ريدع نع ايدع غلب ال

 اكانع هب متي وا دمحت دقق ريفل ربت اناكايه



 دم ةير 5 4-2 37 5-0 حب ب نك دوا تيرا دامو وعنا وسبا روس سى 7

 3 2 «ي كح دال : 5

 مر

 + لس ام ركاتشمو الف. كريغ كلما تسل : ناسمعتنلا ىلا 1 ديز

 هتوخا لضفي ناكح مث. ٠ كلذ مهرتغا اا يلاذ ةماركل ١ نم َكملع كتوخا

 عماط ديغ ةناو نامعنلل اصقنت مل ةمزاللاو ماركحالاو لزنلا يف هيلع اعمج

 ىلع مك اخد عا لوتش الاجر الاجر مهب واخي ل اعحو هدي ىلع نسا ملال

 اوأطابتف اولكساتل ماعطلاب مكك اعد اذاو . اهلجأو مكبانث رخثَأ اوسنلاف كلما

 ٠ برعلا يفوذكتتا : مكل لاق اذاف ٠ نواك ات ام اورزنو 08 اورغصو لكآلا يف

 .«يتونكُتأ دسفأو ةعاطلا نع كدحا "دش ناف : مككلاق اذاف ٠ معن :اولوتف

 معيد مكقرفت يف عيطيالو مكباهي ضع ىلع رده ال انضم نال اذ
 رغسلا باش سلا : هل لاّتف ناهنلاب الخو ٠ ةنم اولدقف . اسابو ةعنم برعال نا

 علبلاو غضما عرسأو متللا مل ضف لكألل تسلج اذاو . كلفني ادلقتم لخذات

 بوعلا نم لكألا زك ىرسك ن اذ كلذ لبق عوجتو لكألا يف دزو

 ا 0 ف نكي مل اذا ير هلا يف ريخ الانا كريد ةيالا

 لقف ٠ برعلا ينيفكت له: كلأس اذاو . هلثمب هل دهعال امو هماعط ريغ ىأر

 1 نع يلاف مهنع تزجت نا : هل ل اقف . كتتوخاب لل ن ,ث : كل لاق اذاف٠ ٠ معن

 :رع نبا الهو.( لاق )ركل

 ام لك نفل ينتعط :تعطا ناو كوت امو ةيدومعملا»و ييلصلاو كشغ : لاقف

 نم ةكسارأ ام كري الو . ناهعنلا "نكليل ينتيصع ناو ”نككتو هب كرم
 ةدملا هذه ناو ركمو هيف ءاهد كلذ ناذ نارعتلا لعل فاز ماركألا

 ىرسكسي ملعا وهو اتضضن ينلاب مل يدع نا: هل لاقف . ةليحو ركم نمولختال
 عجري هلوق ىلاو انفصوو انب ءاج وهو ٠ "يلع دسفأو هتشحوا ُةتفااخ ناو كنم

 ىرسك مهب اعدو ٠ ملعتس : لاق ةنم هلوبق نم انيرع نبا سيا اهلف٠ ىرسك
 دع ١١

 0 را ٠ يدع هب هاصوأ ع ل ا 3
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 يدع هل لاق مهما نم خا م ناك ٠ يمس مس ةبقأو درمع ع هسا رخآلاو يأ ةتلو

 ىراصن تدب لهأ اوناكك ىرسك دنع نوكي يأ ناكو ٠ ءيط نم ةلظنح نبا
 نولزحيو مئاطقلا مهنوعطقي ةبحانو لكا مهعم محو ةرساكالا عم نونوكي
 نب يدع رح يف رذنلا نب ناعنلا ةنبا لعج كلم امل رذخلا ناكو ٠ مهتالص
 هما دوسالا هل لاقي رخآ نبا رذنملل ناكو ٠ هوبرو هوعضرا نيذلا مهف .ديز

 افرع ونب مهل لاقي ةري#مل لها نم موق هابرو هعضراف . ثرحلا تنب ةيرام

 ٠ ةرشع دلولا نم نيذه قؤس ردي 00 اًمارشأ اوناكو و مح ىلا نوسسش

 اال سبق نب ىتعا لوق كلذ ا لاقي هدلو ناكو

 فوسلاكح ودع نوشع م ةريملا يف بهاشالا رذنملا ونبو

 ئاصلا ةّيطع نب لئاوإ تنب ىفلط .ةمأو رصف شرا رغ  مهتيب نم نامعنلا ناك

 مهب ىصوأ )١( ةرشعلا هدالوا فلخو رنا الف ٠ 17 لهأ نم

 اًرهشا اهيلع اكلم ثكمف . هيأ ىرسكى ري تا ىلع ةكلمو ىناطلا ةصيبق

 * لاقو رجعف .ءاضري اًدحا دجي ماف» مهيلع ةكلت لجر بلط يف (؟) ىركذ

 سرفلا نم الاجر مهبلع نكلمالو ةرواسالا نم اًنلًار شع يثثا ةريسا ىلا نثعبأل

 ناكو ٠ مهءاسنو مهلاوما مهياع اوكلعو مثرود يف برعلا ىلع اولزتي نا مهن + راو

 نم يق 0 يدعاب كحنو: لاقو هيلع ليقأف « هيدي نيب اًمقاو ديز نب يدع

 دلو يف نا ديعسلا كلما ايا معن: لاَقف. ريخ هيف دحا مهيف لهو رذنلا هلل

 ميذحاف مهيلا ثعبف ٠ مكرضحاذ مهيلا ثعبا : لاقف .ريخ مهلكمهف ةيقبل رذنلا

 مهبطاخ تح 2 ةريخل ىلا ديز نب يدع صخشت لب لاقيو ٠ هدنع امي مهرتاو

 نب يدع ىلع اولزن ايلف ( لاق ٠١ ىرسكمىلا مه مدق مث مها صواو اودارأ اب

 000000 يت ل د سيل
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 رذنملل هورقا مهناف كلما مما ىوس ءيش لك ىلع اًديز ةريطل لها ىلوف

 : يدع لرش كلذ يفو

 'راصالا داتوأو تيبلا دمع 5 دق اك

 فلا ديزل تناكو٠ .مأشلاب دموي يدع ةناو ديز كله 3 ( لاق ١

 اودارا"كله الف هلو ام هولو نيحااهابا هوطعا:ةربطل لهأ ناك كالا

 دد يف ن ناك اع ن حُب ال ىّرعلاو توالاذ ال كفوا تلال هاهي

 ناهعنلا هنبال دير نإ ىذع لو كلذ ىنف ٠ توصلا عج مسا انأو 5 ديز

 : ركل
 راسل وذ انه فسقلل مس موي هب امشي مل ءرلا كولو

 هانأ فداصف رصيق هن ده فريك ل ناادملا مدق اب ا نا مث ( لاق ١

 نذأف ٠ ةريخلاب ماملالا يف ىرسك ؟نذأتساف. عج اكيه دق 10 يذلا نابزرملاو

 لأ يدعو 00 عجدد 0 اًماَتْو 0 م هريخ رذنلا غابو» ءاملا هجوتف ٠ هَ

 ديصلا رئوي ناك ةنكحاو هوك هوكمي نا دارآولو مهسفنا يف ةريخل له

 ريفج يف ميتيف ةنسلا ىلصف يف ودرب نيدس ثكمف ٠ كلملا ىلع بعللاو وهللاو
 كلاذك ثكمف : ربك مدخف كلذ لالخ يف نادل قبو ةريخلا

 يف لزقي الد برغلا يدابم نم ىدبم عوبري يب دالب: لع ريال كاكذ ١
 تناكد رفعج ينب مهلك ب رعلا نم هؤالخلا ناك ٠ مثريخ مت ينب ءايحأ نم يح
 نيذه زواجي ال لعفي هوبأ ناك كلذكو دعس ينب دالبو ةبض ينب دالب يف هلبا

 دكا قب نانا كن اًدنه جور : ىتح كلت ولاح ىلع لذي د٠. < هلأ نال

 تداكو أ تغلب نيح ةيراج ذئموي يو
 رامع ُهتما امهدحا ناوخا ديز نب يدعل ناك“ لاق يبكلا نب ماشه وذو



 2 ل ا ل هديا يباب م ار
 هعلاو 5 انور لا ا

4 

 ١م٠6 )

 رنوريج نم يلا ىعشأ م ةمود نم عزل لفسأب راد بر

 نيف ءامب ةّرع. ةوهق 2 رشب راد يف لولا تيقس دق
 < لوح هذا ةلاق ام لمن 5
 ْمدقلا لوط اهرّيغ تجحصأ مجم تّلعت رادلا نل 5
 مقلب رطخ لثم يون ريغ ا انآ نم نيعلا نيت ام 2

 ٌملس يف ماج ”يزاب فل تقثوتساف اهفل دق احطاص 7

 لها نال ٠ مهنيب هوبا مصا ىتح قشمدب يدعو ةراكل مما دسفو ( لاق 1 ١

 11 2 ميف لدعيال ناك ةنآل ةلتق'اودارأ و ذخلا مهيلع ناكن يح ةريخل 1
 ىلا ثعب هلتق ىلع اوعمجا دق ةريخل لها نا نّيت املف» هبحي ام اوما نم 0
 تنا ديز اه: هل لاتف ةربلل ىلع هلمق ناكو بويا نب ديز نب راح نب ديز 7

 مككحيم يف يل ةجا> الف 0 ل

 ينكلو يلا سيل مالا نا: ديز هل لاقف٠ تتش نم هوكسلم هويكحنرد

 د رت سمانلا هيلا ادغ 52 لذ . ايصن رك مالا اذه كل ربسأ '

 ٠ كتيعر ةنم جيرتف رذنملا نونعي ملاظلا كدبع ىلا ثععبت الآ :هل اولاقو كلملا 1

 0 لإ لع لاق ٠ انيلع ْرشأ :اولاق كلذ نم ريخال وا : ممل لاف 1
 سمعا نوكي الجر اوراتخا دق ةريمل لها نا ةريخاف هنثا انأو ا

 كلذ ىرس كيلا سلو اللاعب كلف: لاتق وا وزغ نوكي نا الا هيلا ةريدل

 حرفو كلذ ليو .اولاق اع هربخَأف رذنملا قف «لضضفا كرار: اولاق«زومالا نم 202035 0

 (17 دس "قخ تقزع ام اهرفكحأ ال ةمعن نع ديز ان' كل . نا :لاقو

 ةريملا لهال نك معان 0009
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 امكتاخدا اههاّاتق ناف نيرئاطلا نيذه نم !دحا كتم ردحاو لكم مزيل : هنباو
 لك دقعاذ .٠ ةتقاَخ ابمكتم أطخا نمو. رهؤماب اميكهاوفا تال ل

 تلف لالا تيب ىلا امهثعبف ٠ اعممج اهالتقف ايمرو امهنم اًرئاط امهنم دحاو
 لاتقف . هتباكص يف نابززملا دالوا رئاسو درع ناهاش تنثأو !رهوج اسيد
 ةفاخو هوبأ تام برعلا نم امالغ يدنع نا:كلملل كلذ دنع ناهام حر
 جاتح كلملاو ةيسرافلاو ةيبرعلاب مهل أو سانلا مصفأ وهف ةتيبرف ير يف

 يدع ىلا 0 يدلو يف هتش نا ىأر ناف هلثم ىلا

 هيزلا) لمتلساب كل راكت سرقلا ثناكو نسل قاف هجوا ليج ناكو ديز نبا

 دلو عم 5 هيف بغرف اًياوح 0 سانلا فرظا مده دلل ال

 بغرف ٠ 1 0/ر ناويد يف ةمبرعلاب سك 1 نس يدع ناكف٠ نابزرللا

 هبلع ل ندوب ىرتك نود يف نادملاب 1 مل هوبهرو يدع ىلا ةريمل لهأ ْ

 ناار ذئمو رامح نب.ديز هوبأو ةنم سرق هب بحمم وهو ةصانل يف ْ

 14 0 لخدااذا يدع ناكف٠ هبا 0 لمحو تبا يدع 5

 3 اذا 0 تنص كاذب هل العف“ يدع دعب ا هدنع نم عيمج

 رهشلا مهف ف ماقأف ئينك نات لهو هيأ عمدا هلزتم يف 5 ةرملاب ماقملا

 كلم 18 ديز نب يدع لسرا 0 97 1 2 ٠ لقأو رثكاو نيرهشلاو

 ىلا هلمحو ناك ا يدع هان الف ٠ هدنع ام كف طال هن داهم 40 مدرلا

 نوعنصي اوناك كلا ذكو . هكحام 00 هضرا ةعس هيريل ديربلا ىلع هلامعأ

 يمو مأشلاب هلاق امم ناكصف . رعشلا اهيف لاقو قشمدب يدع عقو مث نف ٠

 : ركذ اهف هلاق رعش لوأ

 سويرابيط (”) ناورشونا ىرسك نب زمره (9) ناورشونا )١(



 ١ 0005- نارا

 7 او
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 501 ادرز راد ىلا ةشاوحو كلدا نم تعرف + نوجشف ينمطل ةنبا
 ٠ بويا ينب نم بكن م لوأ راج ناكحف . هيبا راد يف ةباتككا ُهتمّلو
 ربكتالا نامعنلا كلم ىتاكر اص ىتح ىلطو سانلا تكا نم جرت

 مساب اًديز ”هامسف يط نم اهجوزت ةأرعا نم نبا لاهل حال اك تمل
 ناكو ناهام خورف هل لاقي ءايظعلا نيقاهدلا نم قيدص رامبل ناكو ٠ هببا
 ناكو ناقهدلا ىلا ديز ا ىصوأ ةافولا راح ترضح املف ايلف .رامح ىلا 5

 دق ديز نك ٠ هدلو عم 0 ناحكيؤ هيلا كلفنا ةيزارملا نم

 ةسرافلا نا ةتامعلا 2 نا لق ةيبرعلاو ةباكلا قذح

 ىلع ةلءجي ل ناقل: تكرم ناقهدلا راشأف ءاميبل ناكو اهْفَتلف

 ىلوتب كف ٠ ةبزارملا دالواب الا كلذ لعفي ىرسكن كيلو ٠ هلاوح يف ديربلا

 ةريخل لهأ فلتخاف ٠ كله محملا يرمدنلا ناهعنلا نا مث ًنامز ىرسككل كاذ

 ديزب نابزرملا مهيلع راشأف .٠ ةصني لجرل مالا ىرسك د قعي نا ىلا ةنوكي نيف

 ديز مكنو ٠ ءامسلا ءام نب رذنملا ىرسك كلم نا ىلا ةريملا ىلع ناك .رامح نبا
 هيصعب ال ناكو رذنملا 8 مدع هل تدلوف ةيودعلا ةملعث تنب ةمعن رامح نبا

 ديز نب يدع كرغ ا م تاه 10 نبا نابزرملل كلوزو «”

 ناهاش هبا عم نابزرملا ُهلسرَأ قذح اذا ىتح باتككا يف وأ ةحرط عفيأل
 مالككاو ةبامكل ١ ملعتيو هنبا عم فاتخي ن ناكحبف . ةسرافلا بانك ىلا درع

 مّلعتو رعشلا لاقو ةيبرعلاب مهونصفأو امهم سانلا مهن نم حخ ىتح ةيسرافلاب

 ليش ىلع مهملا بعل ملعتو ةامرلا ةرواسالا نم جرخل .باشنلاب يرلا
 ٠درع ناهاش هنا هعمو ىرسك < ىلع دقو نابزرملا ن نا مث. ٠ اهربغو ةللوصلاب

 نابزرملل ىرسك لاّتف .روسلا ىلع نار 1 هيدب نيدب نافقاو اه اهنبف



 نينوي ردو جو ا تك يع ا از ] زذ زذز ]| حا
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 مايالا نم موي بويا نب ديز جرف. اًرامح هل تدلوف مالق لآ نم ةأرعا

 د. ذي يذلا ناكل م نودتنم معو ةريلل لعل نمسا يف ديس ١
 نم لجر هيقلذ ٠ هباحصا نم دعابتو ديصلا يف درفناف ٠ هرعش يف ديز نب يدع

 هيف فرع دقو هل لاف هيبا لق راثلا مهل ناكح نيذلا سلا ىرعا ىنب

 لاق ٠ يرم : لاق 6 لاق٠ : مث يفإ نم نم: لاق لجرلا نمم :بييا هش

 هن : لاق ٠ تنا فويل يب ن ا ةريطل : لاق . كلزنم نو: : يلبارعالا هل

 تره يذلا رآثلا ذو ىنارعالا نم ئعوتساو وبا سدر

 : بوبأ نب ددز 2 لاق م 2 لا 0

 ٠ ةنع سو ديز ةنمأف ٠ ْيَط نم *ورعا نأ : لاق ءتنأ برعلا يا نف

 ا ل لفتغا يلبارعالا نا مث

 ناكح اذا ىت> ديز باكا ثسملف. تام ىتح هننتادارتاك ل ٠ ةملق

 ةنوبلطي اوتابف ديصلا سلط يف ن عما دق هنا اونظو هودتسقا دقن ١

 ان ةحن ةعم اوأرو هيلع اوفقو ىتح هرثا اوفتقاف هملط يف اودغ مٌث.ةنم اوستن ىت>

 ةلحارلا يحاص نا اوفرعف ٠ اليتق هودجو ىتح رثالا اوعتتاف ٠ هرياسي بكار

 نم ناكو٠ ٠هب اوحاصف ٠ ةيناثلا ةلمللا ءاسم هوكسردأو ريسلا اوذغأو هوعتاف هاك

 باصا دقو ةنيبو مهني ل امللا لاح ىتح لينلاب مهنم عنتماف سانلا ىرأ

 رج . يتارلا تلذآو تام لبللا ُهَّنِا املف :مهسب هيك عجرم يف مهنم الاجر

 كحق ٠ حني تالل يبنم تس تا ليسوا ضرلا ١

 00 نم موي جرخ.٠ ءافصولاب قلو متل قت اجل لا

 برضف يئايحلا وب أجر ٠ .رامح هتف. رامح نيع ينايحلا مطلف٠ نام ىتس

 نال نالف ينبرض : لاقق . كنأش ام :ُهل تلق .يبيةما راع نأطم ١



 نا د ا ا تا مبلل 8 70177 وا لاق 1 وا 7 ىل# ل "
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 | 50019 فور نكبوبأ دج نأ ةريلل ذيز ني. يدع لآ لوزت سس
 برهف هموق 5 امد تاغاق سان دير نب قيقلا ؛ ئرعا يفب ف ةماملا ةلزتم

 نب 1 نيا ناو يللا كسك ن ثرحلا ينب دحأ مآلق نب سو 0

 بويأ هيلع مدق املف٠ ءاسنلا لبق نم بسن اذه مالق نب سوأ نيبو فورم

 كا من. ثكمي نأ هللا .ءاش ام ةعم غكتف ٠ :هراد فن هل زتأو همك 1و رك نل

 معن : بويأ هل لاقف ٠ يراد يلو يدنع ماقلل ورا لاخ نبااب : هل لاق سوأ

 الا راد يل امو ملسأ مل امد مهف تبصأ دقو يوق تأ ن نا يلا تملع دقف

 فوعي الف تومأ نا فئاخ انأو تريك دق يلا : نيو لاق“ رهدلارخآ كراد

 نوعطقي رمأ مهنيبو كنب عقي نا ىشخَأو فرعأ ام لثم قلل نم كل يدلو
 ةعاتبا وأ ةكعطقال هب ينملعاف كيلا ةريخل يف ناكم تحل لأن د مرلا هيف

 لزام ناكو ةريلا نم يقرشلا ب نال يف قيدص بوبال ناكو ( 1 كل

 هينيكست يذلا لزتملا ن نر 4 لاق يبرتلا كنف قئنوأ

 هراد عضوم ل عاتي ف * ب تعكف ثرلل ينب دحأ ةدبع نب ماصع لزنم دنع

 لبالا َن رم نيتئام دلت هد ةقرأ يتذأم اهيلع ق رفنَأو هذ نم ةيقوأ ةئائلث

 مداد ىلا لّوحت مث. ٠ كله ىتح ن 1 لزنم يف ثكسف:.ةنقو ًاسرفو امئاعزب

 كولماب لصتتا هكلهم لبق بوبا ناك دقو اهي كلاهف ةريدل يهرش يف قتلا

 مهنم نكي ملف ٠ بويا نب ديز هبا قحو ةقح اوفرعو ةريملاب اوناكح نيذلا
 مح ان ديز نا مث. تالمحو زئاوج هنم بوبا دلولو الا كلع كلم

 يس نم لوآ يلارعالا نبا معز اميف اذه بويآ ناك . فورحم ىوريو (؟)
 ا 10 ةكلذكو (نارصت ناكو ةيلفاجلا ءارعش نم امص ارعاش توبا برعلا نم
 لومنلا نم دعي نمم سلو هلهاو هماو
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 هنود اكرما.الا هب اتق امو ٠ تبنشول سفنلا ءافش اننْخأ 1

 : يعطل نب ورمعل عابس نب ةمقلع لاقو

 نرام الباذ هف تهركأ  ةيولخم سالا ترا

 اتماككا لجرلا ير فرعي... كورما يناف اهذخ هل تلق
 [يهاك ناك ديلا نب وزرع نا ديري «انهاككا:لجرلا يكن اقر"

 كلذ لزي مو سبقلا دبع نب ىصفا نب نش نب ليدلا نب رماع ينب دحا وهو
 لها فالخ بلط مث نّهكَتب ناكح ءاربلا نب بابرلا مهنمو . مدلو يف

 مالسلا هيلع عيسلا نيد ىلع راصف ةيلهاإلل

 دس. تت وصوص حس لس

 كد 1 قىدع

 نب اع ني. فورح نب. بويا نب .ديز نب رامح نب زا تن ىذا
 عا ب هيلع او وعل ايفو زاكورة ره ةانم ديز نب سيقلا ئرعا نب ةيصع
 ةلزاع ءارعشلا يف ديز نب يدع: نالوش عر يعصالا ناكو ءاهف بيع

 نب ةّيمأ مهدنع كلذكو٠ .اهارج انعم يرجيالو اهضراعي موجحلا يف ليهس

 لاق“ ٠ حامرطلاو او تييكلا نيسسمالسالا نم مهدنع ناك. هلثمو « ةرلخلا يبأ

 يف هاعضو دقو امش ا هب |هتريخأف بيرغلا نع ينالأسي اناك : جاجحملا

 هناعضيف ايري ملام نافصي نايورق امههنال : لاق كاذ ف ليقف. هضم

١ 

 مهدنع كلذكو٠ هعضاوم يف ُةعْضأف هنا لا يودب او ٠ هعضوم ريغ يف

 0 سي 2

 : لاق شئفخالا ناملس ب ىلع هب يلربخأ مف يبارعالا نبا لاق ٠ ةيمأو يدع
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 هدف ةمدالا نأ: انلعت

 نلف تضرع اما انكارابف

 اسهلك نيمهيالاو بك نأ
0 

 ةرم ليخل نم ين

 بأ رامذ 2 0

 كوصعتو

 يننا ةكملم يسرع تملع دقو

 ةعمنب يلاسل اودُش دقو لوقأ

 لاما ل

 ةيمشرعةخيش ينم

 اوحجساؤ متككم دق مي ل

 2 يلواتقت ينولتقت ناذ

 اعماس تسل نا هللا دابع 2

 لمعمو روزإلا را تنك دقو

 قيطمت ماركا بركلا كار

 ادهن دارملا موس ةيداعو

 لقأ لد و اداوج ىكرأ ميك

 لق مو يورلا قزلا إسأ و

 من ٠ ةيمشعلا 2-5 ) لاق 0

 ايلا نم يخا يول امو ليلق

 ايفالت لَ نارك نم يامادن

 اينايلا تومرضح ىلعأب ًاسيقو
 ايلاوملا نيمهبالاو مهحيرص

 ابيلاوت دايملل رمل اهفلخ ىرت
 اماحلا نفطت# حامرلا ناكك

 ابيني اًريسا يبق رتل نأك
 0 هيلع 7 كلا 1

 ا ل ناف

 ايات د ا ديشن
 ايضام يحال ث يح يوضماو يكل 1

 انيادو نيتلمقلا نيب عدصأو

 ايلاوعلا 0ك ا هك

 ايلاج» نع يسفن ياك يليخ
 ايراثءضاومظعأ قدصراسيإال

 ةعسأ ةنامسل اه 1 ال هنا كلذو قوما

 عرخا تب تلا ساسج نب ناهعنلاب هولتتف ٠ هلتق ل اوبأو مهرب الث

 : نامعنلا رت
1 7 1 5 

 هنوضوم يعنلا أ ضاك ةضافخضف ةهتحو ثىلاودنه ةقاطت
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 ةصيبق هلثق نهاكلا يسامهل ديبل نبا ةريص وني تلئقو٠ ٠ ةسمح مهفارشا نم

 .جوهأ يمشعلا ن 'اكو هلهأ ىلا يمشعلا هب قلطناف ثوغب اماو .رارض 3

 ٠ موقلا ديس انا : لاق ٠ ثنا نم : :اليج اميظع توغ, دنع.تارو:ةمآ هل كل

 لاقف ٠ جوهالا اذه كات. نع موق ديس نم هللا كبف : تلاقو تكيف

 ' : تروعن كنَع

 انناع اريسا يلبق ارث لن ناك  .ةيبنشدع ةزيش ينم كوضتو ْ

 كنا يطعا : : لاق ٠ كاذ امو : تلاق: ريخ ىلا كل له ءرطاملا : اهل لاق مث

 0 ينعزانت تأ رخا يللاذ مي ىلا يل قلطنو لبالا نم 0

 ثرإل ينب ىلا لسرأو لبالا نم ة ةئام هل نمضف ٠ ةنم باررااو

 ردم اقمار . مهالا ىلا هب قلطناف يمشعلا اهضيقف ٠ هيلا اهب اوهجوف

 : لوقي
 ايعاسملا اودع سانلا ام اذا ًاطهرو ادلاو ةبربلا ريم ان مه

 ايهاودلا ّقلا تلا ينفقثت لو 00 يف اناع اًريسا كرادت

 لتقي مد و انسراف : لتق دعس يف :بابرلا تلاقف فقف٠هف بايرال دعس

 قلطناف يمبتلا ريبأ نب وضع فازعأو ٠ مهبلا متهالا ةعفدف ٠ روكذم سراف كك

 امو : ةصع هل لاف. . ةيرك ةنق ينولتتا مت يني: :ثوغب دمع لاَقف ٠ هلزنم ىلا هب
 ع : ةصع هل لاف ٠ يسفن ىلع ملأ ينوعدو رمخلل ينوقسا : لاق . ةلتقلا كلت

 ة سعة قدمو فزت ةكرم لكلا 2 لاتياقرغ لسا 0
 كار تفكف انيلطصتلا تكف متل ل اهأ تعمج : الاو ٠ هل نينا ةعم كرو

 : كلذ يف ثوغ دمع لاقف .كب عنص هللا

 امل الو مقت موللا يف انكت اف .- * انااماللا نيك ناورتالال



 تيسر ل سور اا ين ذا و يت ا يم ويلا ل اي د ا
 دوب د هب 250001001 : 3 1
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 كلذ ىار املف ءورم نب بعكو عدي ثوغي دبعو . دعس نب بعكو عدي سبق
 اعد الا راعشب يغدن ام هني ازخا مهلام: لاق ثوغي دبع عينص ا

 بقلب ناكو بعك نب وربع نب ثرحلا ينب ينعي سعاّةملاب : سنق ىدانف ٠ هلثم

 مهومزهف باب رلاو دعس ونب مهيلع تلمحو ٠ نميلا نممزبنا نم لوا ناكو ٠ ةحرط
 : لوقي مهن لجر لعجو ٠ ةيزه عظفا

 نايدلاو هب قىععا امر ناديزإلا مكتلفي ال موقان

 ٠ رك ةلاجرلا ناف سياف الا اولئقتال مم لاي: يدان مصاع نب سيق لعجو

 :لوقيو زحنري لعجو
 اكأر الا نعطا ال تعسقا أابراوس مع ولون

 ىنب نم : لوقمف ٠ تنأ نمت : هل لاق اريسا ذخأ اذاف ىراسالا لحالتي

 ىت> كلسما : لوقيو مت ينب نم هيلي نم ىلا ةعفد مهنم اًريسا ذخأ اذا سبق
 نورسابو نولتم مهراثآ يف اولاز اه. الثم ترهذف ىرخا ةلعر كل داطصا

03 2 0 0 5 37 7 

 ةمهلع دموي لتفو ٠ سع" دبع نب ري“ ينب نم ىتف هرسا ثوغن ديعرسأ ىّتح

 قرا ربدالا ميتا تلتقو ٠ سدق نب ءاربلا ةدنك سئرو . متهالا 0 ٍدئموو

 رذئموب لتقو ٠ ساسج نب نامعتلا امهلتق ةءواعم ُهل لامن ثرطل ىنب نم زْخآو

 لك نب كرا وخل كنك ىلع وع. (90

 ىدارملا دمعجلا نب ورمح سرف دومه (1)
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 باش مزاح ةانقلا بلص هبابرا ىرتس ليلق 8
 . راع ا

 يب سئرو ٠ ساسج نب ناهعنلا بابرلا سيئرو ٠ بابرلاو دعس تاقآف (لق ١

 ”موقلا نم اند نيح يبص لاقف ٠ يرقنملا مداع نب سبق دعس

 درو موق ةقح  ةنووحت معن رماع لك يف
 ةنود ًاماءط نوقاليال» ةنومحي الف كو 0
 ةنوجرت ال تاهيه تاهيه ةنوبسحت ءانبالا معن

 ًايصع ليخلا مكدتا ٍناف معنلا متقتسا اذا اورظ ل

 , قل ناو. نّه موقلا سعأ 0 ل ىلا و اسمع

 ناك انعم ميس رطل معنلا هوجو اودري قح . ميلا اورظني ملف موقلا

 اوتفتلب ملف سانلا لئاوا يف اوقتلاف بابرلاو قس ء ادد موقلا ىصأ

 موقلا طلتخاو ٠ او ٠مهحامراب اهنيرضب واع اههوجو ليتاوما اوامقتساو مهلا

 نب نامعنلا لت راهنلا رْخآ نم ناكاذا تح مهموبي اديدش الاتق اولتتقاف

 هللا دمع هل لاقي ةظنح ينب نم ُةما تناك نميلا لها نم لجر 'هلتق ساسج
 ٠ ةّيلظنإل نبإ او اهذخ : هامر نيح نامعنل لاقف» هامر يذلا وهو سعك نبا
 ضو الثم تمهذف 0 اا بر كما كتلكُت : نايعنلا لاف

 1 الا كلذ مفر مف ٠ نامعنلا لتقف مهمزيس م : يف نا نمسلا لهأ

 اوجصأ املذ ٠ اضعب مهضعب سرحي اوتايف ليللا مهنيب ل هينا

 0 ثوغب دع ىدانو ٠ دعس لأب : : مداع نب سق ىدانف ٠ لاكلا ىلع

 دعس وعدي ثوغد دبعو ٠ يع نب ةانم نب ديز نب دعس وعدي مصاع نب سنق

 بمك لاب : ثوغي دنع ىدانف ٠ سمكلاب : ىدان سبق كلذ مع ايلف . ةريشعلا



 ميا نيدو ا هين نع كن ا ةمابإا نارا يي يي يلب يي ل للا ا 6 00 ضال ا لل
 72000 0 0 1 ها مول , 3

4 1000 

 احذم كلذ غلب يرارذلاو لاومالا تيقبو ةلتاتما لتقف رشلاب افصلا موب مي

 لئاسق ىلا لسرلا 00 ميغ ين اومنتغا : ارلاقو "نتعب ىلا مهضعب ىتف

 ءىرمام“# نهاكو هو يراك رومأملل ححذم تلاقف٠ ٠ ةعاضق نم اهفالحأو نمسلا

 0 ٠ باج اهايم نودريو ٠ اباقعا نوريسي مهن اف يع ينب اوزغت ال : مه لاتف

 . افلا رشع انثا اهفلو حذم نم محا هلا ركذف : ةديبعوبأ لاق بارت مكتمينغ

 ٠ ح رسم هل لاَ نادمه سيرو .ء ءالص نب ثوغب دبع ذم سهر ناكو

 ظ 000 ميت ىلا اوابقة . ثرملا نب سبق نب ءاربلا ة ةدنك سئرو

 00 ذاق وهو يفيص نب مثكا ىلا مهفارشأ نم سان قلطناف باب رلاو
 ارا نإ اردلعإو كتازنا ىلع فالخل اولقأ : مها اتق يوراشتساك ادع
 0 نوقيروفلا وحل ناف اوتنثن موقا.٠ . ةلاحال زي ءرماو لبشنلإ نم حيض

 الو . ليولل ىفخا ةناف 5 اوعر داو . برجل اورزتاو ٠ اكد ةاغ برو

 اقام ترحل اهدمتساو اوأسمت مثكا دنع نم اوفرصنا ايلف . فلّتخا نأ ةعامج

 نم اسرق ولت نمش اوناك اذا ىتح مهفارشا نم ثرال ينب نم نمسلا لها

 عابنز 1 ا بالئكلا

 لا متاصبأ امن“ اب نب ريهز هل لاقي دعس يتب نمي لاخ دنع هل لبا يف

 (لاق ٠١ مترذناف ٠ يبل لآ قح مهقبرط نع 2 لبالا كنود : ريهزل لاق

 ٠ مثرذناف بالكلا ىلع مثو بابرلاو ادعس ىلا حراس ف تملا يكرذ

 ب لجر لعجو .ا هودرطف معنلا ىلع او راغأف مهوصو موقلل اودعأف

 : لوقو

 اهلا انغ تالكلا لع "٠ هلكت م: ءاع 0
 : لاقف هل سرف ىلع معنلا يف دعس ينب نم مالغ ةباجأف (لاق ١

 ادهم 2
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 5 | باب ىلع نوبارب ع «حالسي رع اهلخدي ال ةرواسالا يدا قدا
 0 بابلا نم جرخاو زقماو كحالس عض اولق لخديل لجرلا ءاج اذاف
 نيبو نيب دعس ينب نم لجر رم اذاف. هلتميف ةرواسالا سأر ىلا هب بهذيف

 قبيح راغش هل هلق يوت نماذه :ربكملل لاقوجر لج
 ىأر املف راتعل ءاجو ميتح سا لخؤتو نوجرجي الو توخي هموق ىلا ةدامع نيا

 قس لوانتو ٠ لتقلا الا بلسلا دعب ام هللاوف مكلوقع نأ مككيد : لاق ارا

 لجرو ةلسلس رقشملا باب ىلع( ١ ) داصم هل لاقي دعس ىنب نم لجر نم

 اذاف بايلا متقنذ . راوسالا ديو اسهعطتق اهيرضف ٠ اهيلع ضباق ةرواسالا نم
 ربعكلا نشأ هب اورذن دق موقلا ن ١ ع املف٠ مكون تراثف نولتقي سانلا

 ٠ةرواسالاو وه لوالا بالا نماب اي راه 52 مهرايخ نم ةنأم مهن :م قاطأف

 تلك 20و ل ل بالا

 يدب ىرص <مقوأ 1: لاق 0 "د مف يناثلا بالك موي ثُثددح نم ناك

 < - كلذ يف ضاعلا لاقت« قا دقو نب
 داب, يجف شلي نإ كرسف ٠ رق نم تيم تاغااه

 داجبلا يف ففمملا 'يثلاوا رمش وا نمس وا شخب

 0 نايا فاو كنا اصرح قافآلا يف فوطي ل
 نم بطولا وه داجبلا يف فقالا ثلا نا : يناديملا لاقو
 بهو نب دبع 00 نأ لاش ظؤ11



 رنا ” ةيازب 09:70 ا
 ات ا 00

1 
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 اعبطالو نع ىرتال اهْغاَو 0 توقايلاب ليلاكا هل
 11 قي ىف هنا هزيخاف+ هتتقيعمو هلام نع ةذوق لاش ىّرسك نأ ردو

 ”ةرشع :لاق ٠ كدلو ؟ كلذ يف ىرمكل لاف ٠ بيصْنق يذاتلا دز كا

 مضي رعو دبكك قتح #*ريغصو رض# قح ملغ: : لاق .كيلا بح أ مهلا لاق

 در نإ ع كاع لتعلا اذه كنم عيا يذلا : ا أراب ىت>

 اوذخأو قرواسأ اولتق نيذلا ءالوه تا ا 5

 اا ا مهيز نيب كلا أ: ةذرم لاق. مل مهتبو كنيبأ يلام
 : ةذوه لاق» ٠ مه يل ةتفكف كرأث تك كرد 0 يبأ 0

 اذاف ةريما مهنع ريغان .كو ا نوعنتم رهو كترواسا اهتيطتال مهضرا نا

 مهناف قوسلا مه يقف كترواسأ ن م د ىعم تلسرا ةنس مه كلذ 50

 ب مبنع سدحو كلذ يريم كح كلدديع ميبصتف اهنوتأب

 مهنم ينفشاف ءالوه ِتنا: لاقف ا ةذوه ىلا 0 3 ٠ ةيدحم ةنس يف

 رس : ةذوه لاقف .هّرخريشدرا نم الجرو زادوبراوج ةعم حرسو . فتشاو

 وهو نيرجتا ضرا نم رقشثلا اوازن ىتحراوسا فلآ يف راسف . اذه يلوسر عم
 مث .رقشلا ناطيح نم اوندف ةوتاف ةفيشح ينب ىلا ةذوه ثعبو . رحم نصح
 ةريج سما ىمأ دقو ةنسل | هذه يف مكب اصا يذلا ةغلب دق ىرسك نا: يدون

 ١» ) دعس وني 00 ا بصناف ٠ اوراتماف اولاعتف

 ]او [و رتعاق,. ماعطلا نضرمي ردي مهيلا ثعبوف ؛ من نام يلا تكول
 كانه اوربغف . ( ةقفصلا 0 0 اذلو ) مهي لعب نالا قنحاتا نييك اولخدف
 نم 1110 ل ل ٠ يف ليقف لثملا مهيف زاسف . ءانلا نع قف نول

 عشجاو . ناخدلا ىلع نيدفاولا نم عشجو . ناخدلا ىرسا نم عشجآو . ناخدلا ُهلتق
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 اهب برضت .نينالا نيجرخلل فطتلا ذخا نتمويو ءامرذ اذنك الاف ا
 ًاضغ طاشتسا ىرسك كلذ غلب اهذ٠ لكل

 عض ىرسك نا :ةوازاا دا امح باق يف يبلككا نبا نع دجو ام امأو

 ٠ نميلا ىلا ىرسك ةشعب يذلا شيلا ىلع ناذاب ناك ريعب نيتلاب هلماع ىلا

 تينا لا عد ىتح ناادملا نم قرذت تناكش بعبنالمحت يتلا كلا
 1 نب ةذوه ىلا 6 قحرضمو ةعمر ينب نم ءارفخجب ناهنلا اهقرذسو

 ل د ىلا فد 2 ةفينح ينب ضرا نم اهجرخي قح اهقرذسف يفنملا

 هذه ىرسك ثعب !لق- نيلاب ناذاب لامع ىلا اننوضدف ايف ريستف كلا مهل

 مكيفكا اناف هينرطعاف مَع ينبل ةنولعحت يذلا اورظنا : ةرواسالل ةذوه لاق يعل

 مهعم ريعلاو ةرواسالاو ةذوه جر مك أَ اوغلش ىتح مك كعم اهيف ريساو منزف]

 مهلا درايف ةفوعا عم ام دعس يب غب ككطتاو أون اوناك اذا ىتحرجم نهم

 نب ةذوه اورسأو مهوبلسو ةرواسالا ةماع اولتقو ىوعنكاو مهعم ناكام اوذمأو

 ٠ هادف هنم اوذخاف رحم ىلا ةعم اوراسف . ربعي ةنائلثب ةسفن ةذوه ىرتشاف ٠ ىلع

 : الك نب رعاك لوقا كلذ ّس

 رتل ىلإ نينيلا ثورتم ةدرهنا ةارططااطنل موتنا
 رمسلا قلطلو دقلا قاثو هيلع ًايناع ةماملا لحن هب اندرو

 ايلُس دق اوناكو دعس ون مهتلطأ نيذلا ةزواسالا ىلا"كلذ دع ةدوو 00

 عاش ايم الاجر ةذوه ناكر . ىرسكوىلا مهعم قاطنا مث. مهلحو مهاسكف
 نم ساكب ىرسك .اعدف ٠ اوعنص امو ميت يفب ا صققف هيلع لخدف ٠ اسببل

 ولّوللا» بهذلاب اًبوسنم جاسيد ءابق هاسكو اهايا هاطعأو اهيف هاتسف سهذ

 يملا لوق وهو٠ مرد فلا نونالث تبق وللا
١ 

 و

 ١ نتا
' 7 

 .٠
 هب"
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 +( ةعفصلا موي

 اشدج هيلا مدر يندم يلع نب ةذؤه 420 دق ناك زيوربا عك نأ

 : ( ١ ) رعاشلا لوق كلذو ٠ ةقفصلا موي ميم ينيب عقواف ةرواسالا نم

 3 نادَع عدو خابذاشلاب متر حاتلا كبلع عنه برشا

 ا يذ نباو .يلع نب ةدره نس هبات كلما عا يلا كرا

 ل ثعب ن عاب ىرسم " لماع ن اذا كَ ةفقفصلا 0 ثثددح ْئنم ناك

 ال 6 نيج رخو اريتعو اكسمو نعا باش نم انش ليج از رك

 ٠ نويدارملا ديعملا ونب سانلا ضعب متزي امف ريعلا كلت ءارفخو . ةالح قطانم

 يب دالاب نم د ناك [ذا ىّت> دحا مه ضرعي ال نعا نم اوراسف

 ةرواسالاو ديعج ىنب نم اهيف نم اواتقو اهيلع اوراغأ مديغو عوبري نب ةلظنح

 غلبف ٠ ةدانج نب ديشاو راج نب وطنا تلد ل ناك |_هووسنقاو

 0 يب يللا اوراسف ذ ٠ ريعَكملا رجرازك عم رجم نينلا ةروامألا كلذ

 ةرواسالا تمزهف ءاديدش ال ات مولداَمف ٠ ضوح ىلع موف داصق و نبا

 رخا انصح يلب مظع نيرحبلاب نصح يعملو نعنلل موياطقبا هل لله ١
 رجم ةئيدم لبق افصلا هل لاقي

 نب ديعس نب د. نا : يناهصالا جرفلا وبا لاق ٠ قاارا ا  نبإ رع (١0(

 2 اانا دهم ناكف .هقاددع نب رهاط عم داوقلا دحا ناك يكاملاب فورعملا مداق
 ال لع رظكيف > ةعبص هلو 0 انعم ناطلسلا بدك ب هلحم عم ناكو

 : توصلا اذه ىكغف خايذاشلاب درس هللا دنع نبا

 "لدلاع كن اراد ناديع ا 0 جاتلا كيلع انه برشا

 هيف ىنغو هيف عنصو ىنعملا كلذ لثم رعشلا نم هنقو يف يزارلا داع نبا لاقف

 ان ا نب دمح |
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 ينبب نامعتنلا صاف ٠ ياعط يلع ثمخ دقل مالغلا اذه 0 نامعنلا لاقف

 ام فعضب نامعنلا هيلا ثعبف هلام ىلا فرصناف عبيرلا ماقد“ .اوجرتلف رش

 تفوح دق يلا : عيبرلا هب هنلا يك 53 0 هرغأو ٍِك هوجح ع

 ريض نتن يح مئاوتسلو ديف 30م كرذص ١

 كنا : هللا لسراف « لاق اك تسل يف سانلا نم كرضح ب ملعيف يرعا نع
 نسلالا هب تّلز ام ىلع اًرداق الو اشش ديبل لاق امم كلافتناب اًعناض تسل

> 

 : ءسرلا لاّتف ٠ كلهاب قاف

 2 أ يلاج تليخر نال

 حا مخل تنزو وأ ثبحب
 اهب لوقبلا رارحا مئادرلا ىعرت
 2 نامعن ا كضراب قرباف

 : نال يلا بتكت
 الو تنس ثمح ىنع كلحزب رح

 ةلماخ تكرلاو بانا ١
 تعرخ ام دعب ةسنم كواَعَتنا ف

 اذك ناو اح نأ كلذ ليق دق

 هاو ضرالا تر كثمحي قاحاف

 ةلزل ةلوااس رد هيب ايما

 اليوم شيد نم ةشير اولدعي م
 البو سغو الم مكيعر لثمال

 اليفوت نباو اموي يساطتلا عم

 اليبطاإلا كنع عدو لع" رثكت
 الينلاو مأشلا لها للعب درو

 اليلمش قاربا هب يطلا جوه
 البق اذا ءيش نم كراذتعا امف

 الوط ناواضرع نا فرطلا انرعفاَو
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 لهوت الو .اران يكذت ال يتلا ةبرتلا هذه: لاف . ةبرَللا ىعدت ضرالاب اهعورف
 0 ٠ لملق اهريخو ٠ ليلك اهعرفو ٠ ٠ ليشض أهدوع٠ا ا

 10 عرف لوقملا عفا“ ماض اهيلع اهيلع مقللاو ٠ ع ؟اج اهاكحاو . عا اتنو

 مكتع ةعجرأ سبع يفب اخ 0 يا ”ةاهنشا
 ٠ انأر كيف ىرق ضن: اولاَتف ٠ ٠ سبل يف هرما نم ةكرتأو» نيكل

 افناو "يشب 'هرعا سلف ع: هوقيأر ناف مكمالغ اورظنا : صاع مهل لاف

 اًرهاس هوقيأر اذاو .هرطاخ يف سم اع يذهيو هناسل ىلع ءاج اع ملكت

 هطسواب مدكي وهف ل بكر دق هودجوف مرا باب هوقمرف٠ مكحاسلا

 نيتاّوذ 0 أر اوما ٠ انحاص هللاو كنا : اولاق اونا اللف. 2

 اهو عيبرلا ةعمو ىّدغت هو اجوف الا يس ا 1 هريملاو

 ءادغلا نم عرف الف“ دوفولا نم ةّولع سلاحلاو رادلاو ةريغ ةعم سبل نالك ا

 يذلا ناعنلل اوركذف مثرعأ براق ناك دقو هيلع اولخدف ٠ نيد رفعجل نذا

 زجنري ديبل ماتف ٠ مهفالك يف عيبرلا ضرتعاف . مهتجاح نم هل |

 ةعزقم يتماه مي لكصأ عد نمريخ يم اجي بر اي
 ةعصعص 0 تارا نمو  هعبرالا نينبلا 00

 ةعضيخلل تحن ماهلا نوبراضلا» ةعدعدلا ةنفلل نومعطلا
 ةعبسم اذدالب انزواج كيلا ةعس نم ريثككا ريخل ىهاواب

 0 نال نمل[ تأ الينا ةنمساف ارت اذه نع ربت
 ارذش عيبرلا ىلا ناعنلا تفتلا هداشنا نم غرف اهف٠ ٠ عيبرلا ءاجم يف ذخا مث

 اكاد يلع بذكدقل هللاو ال : لاق ٠ تننَأ ا ل
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 نامعنلا نورضحي اواخ نوي رفعملل مدق ايلف( ١ ) لماكلا ا نك 0

 كلذ لعقف ٠ مهسباعم ركذو مهيف نعط ناهتنلا مييبرلا الخ اذاف» مجال |

 0 ب ءادعا هل رفعح ودب تناكو٠ ٠ اداوم مهب

 نم ارتي ٠ مهسلح برقر كلذ لش سرك ن ءاك دقو ءافجو !ًراغت نم

 اهاعربف 3 0 ودعبو 0 لاسر يف ديو اضغ هدنع

 -ك ا ةثاوذ 8 فقم تو

 رح يف ةيش 3 تناكو سبع ينب نم ةأرعا ديبل ما تناك . ينوربحت وأ اًريعب مكك

 5-5 لاقف ٠ ةهجو انع دصو صيجم كالملا ىلع انملغ دق كلاخ : اولاَق ٠ . عيبرلا ش

 تعتل هذل مث ضم لوقب مكنع هزجزاف يندبو مهند يضم ىلع نوردعت له :

 : اولاق . معن : لاق ٠ يش كلذ نم كدنع لهو :اولاقق .ادبا هدعب ةيلا ناهعنلا ٠

 ةقصال قرولا ةيلق نابضقلا ةقيقد مهءادق .ةلقمل ةلقملا هذه .متثب كوان اناو

 كاكا ناك - اتنلبلا حاحا يو تشرملا سيرتك داق ارا 011

 سنا وهو سناو . باهولا وهو ةرامعو . لماكلا هل لاقيو عميرلا مهو ةلمكلا اهنبل

 .قحال ودر كلامو . نورحلا وهو ثرحلاو . درباا وهو سيفو . ةعفاولا وهو سراوفلا
 كاردلاوهو ورعو

 ةبعكلاب فوطت هو بشرلا تنب ةمطاف يقل ناعدج نب هللا دبع نا اوثدح
 ةرامع لبال غيب رلا : كألاق . لضفا كينب يا ةنلا هذه يرن ةتكتدقت < اهل لاقف

 برعل) ءايلع ا الو .٠ لضفا ممججا يردا تنك نا مهتلكت . سفرا ليال

 ةمطاف اودع ثالث تاتويبلا يف اوزواجتي نا مهيلع رظحو . تابجنلاو تاتويلا نم

 نب ةعيبرو كلامو دلاخو صوحالا مآ ةيونفلا حاير تنب ةيبح اهلبقو . اودع نميف ظ
 ةرارز ينب ةمقلعو بحاحو طيقل ما هو ةانم دبع تنب ةيوامو . بالك نب رفعج |!

 و

 سدع نبا

00000 
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 ىلع ديزيو امره هينبا» ةثراح يب نب نانس دجو رفعج نب ةئّع نب لاحرلا

 انس ىلَأ ةورع نا مث مهقتعاو مهصاونَرغ مهككيي نا شطعلا ذاكدق ريدغ
 "كلذ قندت لاق ها انت ب كلذ دع

 007 التعاه ديراال اكحرلأ ةانس يتع غم نم الأ
 انادللاالا نش غ ةورعو . مكشحت مسقت ءارضتلا فلآ

 ابارشلا قذي مل بعشلا ةادغ ينوعواط رفاعلل ناك واف

 ايالك اهتمعنب يزن الو مكلعاهتمغن نيقلا يزنأ

 دابر نب عيبرلاو ناعنلاو ديب

 ةَّسسالا بعالم ءارب وبا دفو : لاق يلارعالا نبا نع سدبح نب دمحم ربخأ

 ةديبعو ةواعمو ليفط ةتوخاو بالك نب رفعج نب كلام نم صاع وهو

 ٠ رذنلا نب ناهعنلا ىلع مالغ وهو رفعج نب كلام نب ةعيبر نب ديبل مهعمو

 نم لجر عم نامعنلا مداني عيبرلا ناكو ٠ يبسبعلا دايز نب عيبا هدئع آو دجوف

 نوجزز ينعي نامعنلل يرجح ناكو لفون نب نوجرز هل لاقيرجات مأشلا لها
 ا دلرأ اذا ناكو ناعنلا هدم . ةمدانملاو ثردحلا 0 يدا َن و٠ ةعباس

 دايز نب عيبرلا ىلاو هل نك ببطتم يداطنلا ىلاو هيلا ثعب هبارش ىلع واخي
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 ىلا جرغ مدن يصأ انف ءاهانا . مهاطعاف ٠ ليالا هرااس 2و . ركس قدح هوُسَف

 فرصناف٠ نام تنا رحاصأ : :ديزي هل لاقف هءاج دق ربل دوق

 اب بهذف رفعج ينب لبا نم البإ درطاف
 ٠ هتسساح ىلع نايبذ يب ف ىرأل ةثراح يببا نب نانس ذئموي 52-

 عدجا ا ىسل ناكو يبالكلا لماكل ا ني توصلا نب ةيداعم مهب قل

 ن كلامو ةثراح يب نب ناس قم. سانلا نمرفنو لكشا لي

 اًنناو د, كلام ان: نانس لاق ناييذ ىنب نم اسراف نيعبس ف ير
 ةعَتتا مث . ةيواعم لفتق كلام رف . اهكجوزا يتنبا نانس تنب ةلوخ كلو
 : لوقي وهو يلكملا ةمرح

 هعدلا ايف ىريالو عدوم هعسلا لا اخي موي يأل ١

 ٠ 'هلثقف كلام هيلع ركف بالكي ب نم لجر ُةعبتا مم هلتقف كلام هيلع كف 1

 كلام ىذمو . امههتقف امهيلع ركف» . ةلبجب نم ةك سبق نم نالجر ُهعبتا ُث
 : كلذ يف كلام لاف ٠ هباكاو

 درطت يليخو اًذل ةتقو . الام ةمينغلا نع تددصدقلو
 دعبالا نيديلا لع اي اًرذ مراصو َرغالاردص ةتقأ

 دعشو موه هنرام ردص 2 هتبقل نيح تكرت توعملا نباو

 دوسالاو صاع ىنغ انبا» امهالكر ابغلا
 دعيت ضئارتلا» هع تصذأ ارح( )كت

 يي ةعمدر انباو

 دوقا ليلت وذ دكار كين ةعبم ود رعب اس زيب ودعت

 ةورع نا نومتزيف رفعج ونب اماو ٠ ُةجوزي نا ابأف ةلوخ كلام هيلا يطخن
 دهملا ظكتلا 00
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 01 يضف 0 داق نسف اموت
 تكدقلو ةمعن يدنع كا ام هللاوف كب ءاج يذلا ام راحاب٠ لاق ارعنا مث

 تنحي ولو كفك لت لاف“ ٠ يلتقي ثم يا تانقو ايف يأرلا يس

 نم ةئام هاطعاف ةنم متذت مث. دي نم يدنع كل ام : لاق ٠ كتلتقل كتكردا

 جر. ةريثك البا هاطعا سبق رع ءاج الف ثرملل بهذف. قلظنا مث 3
 سراوف يف جر صبإلا نب ثرلا هب عم هلها نم اند اذا ىتح اه س

 هببا ينب سبق 1 1 ا يق طع ها

 ةناف مكتوخا اولتاقتال الام : لاّتف ٠ جورؤلل اودارأو هيلا اوعتجا قفتنملا ينب

 نا ثرملا ىأر الف . دوسح لحر هناف ىلا ىلا ل ناو جف نا كّشسوب

 ةناف باهش نب ثرهل نب ةستع اماو هن ذخا ام هيلا در ةنع فنك دق اسنق

 رهشلا لغد ايلذ : نفع ىتح دق ىلع لوبي ناكو دقلا يف ديقف ذنوب رسا

 لخأو مئانغ زاغ ذاغ اغ يبأ نب سادرم م مهنم ه تافاف بره مارا

 ىلا سادزم جر . بالكن . ركب يبأ ونب ةنم اهعزتناف ٠ ةقان ةئامو الحر

 : لوقي وهو سادرم هيلا ىعتناف ايل هل ناكو قعصلا نب ديزي
 رثكأ قاجر لب اديزي يلاج» اهعيبد دعم وجرت ام كرمسا
 رع حبر ١/ اذا اهداتقا وا ةقان دش نم ريخ ورم نب دن

 ربرب 0 انك يلع ركحب رش تعادت

 : 2 سراوفلا دارحاب متذاو ةواجب 5 نا يلع كتعاذت

 711 ةرظ هلا امد ركب يأ ينب نم لبالا دا تح ديزي كر

 ةتلكو: ةنتسالاقما ةسؤب ل1 ةنطلأ 2 0:)



 ل

3 
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 :سدق لاقف ٠ ةضاغم نيمدهزلا نيبو ريهز نبا

 ةماركلاب يزجي هرملا تنكك هوس ءازج نامدهزلا ينازج
 1 مالك مهو 0 يب 5 0 فق تنمقل5 دقو

 همالظ ةئام اه مهن ىتح قمل قيرط مهب تبكر
 نولتم مثراثآ ف مهوافلحو صاع ونب تجرح سانلا مزهنا ا مهنا 53 دو

 توملا لمفاف٠ ةنرسافناو روع نب وربع ققفتاللا نيبنسق ق لف , نوبلسيو نورس ١

 ثرلل ينكردا نا ١ سقل لاَقف اًلمَمم ورم هآرف ٠ ليل ناعرس يف صربالا نبا

 ,ةرصان زن ” كسفت ىلاو إلا نسحب تنا لهف٠ يدنع سميئنلت ام كتافو ينلتق

 وهو ثمل امهكحردأو . لعفف٠ كل نيفال دهعلا كلو ك كتنانك يف اهلمهتف

 رهشلا يف ناك اهلف ٠ هموقب ورع قف ٠ لتقا لتقا : لوقو ا يدان

 نع امنت قن طربالا ني تربل ة متر تتسم وربع ىلا سبق جر مارح

 يذلا سبق ىلع برضا : اهدسا نات ل صحأذ ٠ ؤرمع نب ورم

 ةيقلاب تاج ٠ بج موي اهابا لق ثلا ناك دقو . ةنقلا هذه ثلمح ىلع معن
 اذه: لوقت يثو ةبقلا تبرضف اسق ةتنانذ امهلمحاو امهامحا ثرال تأرف

 ورمع اهنع ىلا تعجر ايلذ ٠ يلع هب علطا اب ولع رهدلا علطي مل لجر هللاو

 اهتبرض : لاقف ٠ ثرهلل تعن تتعنف . ةبقلا تبرض نم ىلع يخا ةنبااي : لاق
 لاتنقءاهعاج لاغام تعز كلغ لثتب ماو كلالا تسر ل
 : نضربالا "نب تركت

 يردص مويلا ن ءرجا اع نيما دير ىلا ةنااب نيردت ام

 رصقو صيع يف نايتفلا ىتف 2 هيزرت مل سراف نم مكحف
 يرزا تددشو هما اضاف 3 بع تدل تأ



 0 فرصه

 و تلكفو ءلاثتلا نم موقلا غرف ىت> ءاسنللا عم اكيرج ي 1 هةر ات كلل

 ةعبتو ٠ امزهنم ةرارز نب بجاح جرخو ٠ . لزعأ امالغ نيثالث 0 نم رذدئموي صاع

 انجاح نادرطب ا نال بهو نب نزح أنبا سدقو مهن نامدهزلا

 ٠ نامدهزلا: نالوتبف ٠ امنا نم : لوقيف ٠ هباع اردق دقو ا نالوتو

 وذ كلام ٠ مهكردأ دا كلز كت 3 أف نييلوا مويلا رس ل لوقف

 ٠ةسقرلا وذ كلا 15 لقت قرأ ضخ نأ ساما“ بجال لاقف٠ ةسقرلا

 ال لا ادعو ركا نأ تنك قح نتكودا اه يريملف ” مذا :لاقق

 مدهز لعجو٠ هاثوغ اب: بجاح ناسا نع هاقلاف ف مدهز ةقنتعاو ٠ ةحر

 مدهز ىف ٠ بجاح نع امدهز علق كلام هب لزنف ٠ فيسلا مئئاق غداري

 ءاندبا نم انريسا كلام ذخا : الاتف ةعذج نب ريهز نب سلق ا ىّتح هوخاو

 ةلظن> لوق تعي سبق جرت . ةرادز نب بجاح : الاق. ايريس نمو : لاق

 : لوقي ةتوص فار ناومطلا 5 ينيقلا يقرشلا نبا

 ردغب رع ناد راج رثسأ قم يننا ملوأ يقرشلا يف 3 03

 رصقا ناريإل عزومايف ةكورد ةتكردا ىقوأ تلق اذا

 000110 ٠ تارك انريسا دعا كحلم نا لاف ماع د تتقن قل
 مل:لاقف كلام مهءاحخ. نيمدهزلا نم ابجاح ذخلا ةيبقرلا هذ كلام: لاق
 يف اجاح اومكح ى > اوحربي ماف»* 1 ليي ايوا زكا

 0 فد نم املا لام قلما هارب ف م: اولاتف ١ ةبسقزا ىذ تب

 يذلا ناو :نامدهتلاو اه كحرتو ةروع ينم 57 م ل ينعنمو ىدصف

 كلل كيلا اناعج دق : موقلا هل لاق ٠ يسفن يف يومكم. كلاف هل ترساتسا
 0 تام ةئام نيمدعاو ةقاعانلا هحي كلام اما: لات كدت ف



001 

 ءامهفونا ةمكك نيررعُس ّك ير نيهنشم اناكو ٠ ةقيدصو ه هعدن هناف كلام نبا

 ل ال ةناف هاخا ذخاي ىقح اليفط مككراكحأس : : لاق ءامح ىملس يف ناكو

 دق: ليفط لاقف هيلا اوةلطناف . اًيحش ةنيتآيل هللا 2 كد 5 فوع نم

 هب نوديقت نول نبا ينم نوديرت 5 ا ل منج اه اع ينفرعا ام كب ىنوتأ

 0 ماس ٠ فوع نم
 : مالسالا رك عفان لوق كلذف

 الازه انيف ردبعم ةعينص 2 تناكذ سبع نع نوملا انيضق
 نيا: ناك نا لاقي .نيئس عست نباوهو ةعمر نب ديبل اهدهشو (« لاق ١

 لتق نا كيا نم تن مويلا : هل لوقب كلا» نب صاعو ٠ ةنس ةرشع عضب

 يلا رهظ نيب الوتقم دجُو ةيواعم نب ورمع نب ريهز ذئموي لتقو ٠ كمامعا

 بالك نب باضلا ةيراعمو وه اعقلإ غلبي م كح سا ينب فوفص

 ب مكي : لاق ةلبج موي لاتقلا ىأر ا كلام نب :ليفطلا نأ ٠

 مث0ن نافطغ نب هللا دبع ينب نم مثو ةتوخاو ورمع معن ىلع راغأف ٠ ءالوه معن

 هاطعاف٠ هادو كلام نب ةدمع ةمقلف ٠ ربعي فلا قاتتساف ءامرلا يفإ ن

 كلاطعا كل لاتف دلاخ نب ةّرم نب نايبظ تمل دق كلب يلاك“ لاس

 : لاق < كلاطغأ 1 لاقف ٠ ناييظ ةديبع يتلف  اضغم تنخحث ةئام هفلا نم

 عّرمت ةدمبع نا ذو (لاق١ ٠ ةديبع بضغف ٠ فلا م تامل

 :التاتم ىري ىقح لعق .ْنا :ليفطو لماع هاوخل هايف. لاستتلا كا ل1

 قوف نم نانسلا جرخ ىتح هفتتك يف مهنم لجر ةنعطف ٠ م دقتو اهتاصعف
 ٠ ةعزئاف نانسلا كنود : هل لاقف اليفط ىلآف .نانسلا هيف كسقتاف ٠ هردث

 نب ماس لاف اًبضغ ةنم ةعزاي ملف . ًرماع أف . ضغ كلذ لعفي نا ىبأ



 0 يا را يل ا ا ا ا ا يابا رس > "نك وح يرعب ب :٠ خريج م« ا ا ل را ا ايا نا مرا ا ا ا ا وج نإ
 1 م ا د ا تدق ركعات قمح " 9 9

0 

 قرصا رخل 2101515 0 وتحد .كنعيرعش تيلاب

 سرع انها نسل 0 م ما نورقلا قاحتأ

 ا : سونتخد تلاقف٠ تيم وهو ةنوبرضي صاع ونب تلعجو

 (؟)ىضق دقو أطيقل سعينب برضا ىكب نم ةبو تاليولا اهلي الأ
 انا 12 نبع نا وزعت دزر ةرارز نب دمعم نب ظيرق ذئموب لتقو

 صربالا نبا

 000021 ب ةسشك نعأت يرارقلا ديزي نب ةراعم لم ( لاق
 ىلع كلام يبا ةجافخ نب ةبواعم لم ٠ ةجافخ نب كلام دنع تناكو ةيواعم

 ناكدقو .نوتوع مهنا صاع ينباي : لاقو . ةشدك ذقنتساو ةلتقف ديزي نب ةبواعم

 .ةدك لا ان: : حاصو نوللن تاك ناس .نوتوعال ما مضت

 ةدنك نم لجر نولل نبا نود ضرتعاف ٠ صوحألا يرش + هبلع لدخ

 ٠ هيف فيسلا سكاف هسأر يف صوحالا نب حرش ُه هيرضف ٠ بشوح هل لاقب

 نب ليفط دشو و ةناكم سانا بغر امم ناكو فيسلا فصنب ودعي جرح

 0 نب فوع نو وللا ناسحرسأف رفعج نب كلام

 اهذخأف سبع ونب ةيقاف ٠ باوثلا ىلع ةقعاو ةتيصان جو طرسأف نولل نإ
 كن قرنا وأ هوبحاق ٠ 1 اع 0 مهانأ هلتقف ريهز نب سبق

 0-0- اناهمأ : اولا ا ب هرش ساع ونب تف وكت ٠ هلثم
 00 اوم ا :وتستسسو رفع نإ 0 ءارنلا

 سدع نب ورمحع نب ورمع 0 3100 21(

 ١ وه : ةهفصل | ىف اهخال سوئت>د ءاثر نم اهريغو ةدصقلا هذه باطا 095



 اازعج ًايبرو | ةغز لمحي

 ”انيا لري لعجو

 يح مدقتت ا نا:رقش

 _ داع مث

 فعالاو لشتلاو ءاوشلا

 : صوحالا نب يرش باج
 فرإل ةمحتلاف قدص اذ تنكنا

 اناا

 : لوقب

 0 5 يكل نا

 : هتوم دنع لوقي طيقل لع

 1 0 هبو ١ 0-55 2 نأ 0

 ةل وي

 الئقم اّلا رهدلا هورت ناو
 العف ام هلها ف 0

 رقعت جابه نعرخأت ناو

 فقرتنعت قع رقثالا كرقو

 فطعلا ضببلاوئب

 1 را قا ياا اير ا ةهشبو ةندبو

 نت دلاح نب# ءزج ةنعط يذلا نا اوركذف . كلذ يف اوفلتخا دقو . يرش ةنعطف

 ًاشنأو رثئموب هتك قيقعلا قفتاملا نب فوع نا متت ليقع وذبو ٠ رفعج

 ٍسمأ ةميلح ٍتنأو الهج

 7-5 ليققرشلاف ف

 ءاملعلا 0

 ثتري سيلف ايم لمح ناف . حو رب وهو لمح نا ثاثترالا .ارألا|
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 ةلفرلا ءاذح مهانوذح ىتح  ةلّمصلا امنع سرْفَأ نا دعت م
 : لوةيو زجنري صاع ينب لقعم لعجو

 (1)ةلبعمو مداص بضع لكي هلبج موي ليف ةامس نحت
 هلكيهو ةمده: لكيهو

 جرش عطقناو 2 " ) سانلا اوركركم ليخل ىلع فيلخلا نم ميت ونب تجرخو
 : كاع ةديدش ةللاتق سائلا لتقف كوملا دهأ تحن ناسرف يل ضوحالا نبأ

 ىرسك هانا هاطعأ جابيدب فق هل نوذرب ىلع وهو ٍذئموي طيقل لعجو

 : لود فذج يلرع لَوَأ ناكو

 لح ام هويعولتا نيرابتل ١ تنك نيفلاب عمدلاو مكتقرع

 فئالا ساككاو ءانسكل ةنمقلا» فغزلاو ءاوثلا» ليشنلا نا

 فج ليكلو ليخخل نينعاطلل ففللا ليجتا ردقلا ةوفصو
 001 اكو نيم قلو ثنأ لاق الا شيخا نم دعا هب رع ال لكن

 : لوقي لع
 مويلا لبق ارماع لتاقا لو مال يفوستقرأ دق موق
 موقلل ينومدقو اومدقت مول الف مهتلتاق ذا مويلاف

 : ةيحب ىليل يلأ نب ساش لاقو

 موقلا يف يروما يصعتال تنكذا ويلا لبق اهتلتاق انا نكك
 : لوقي لعجو ةقان نوسمخ ُهلف ركن م :لوقي طيقل لعجو

2 

 ةبطقلا قيقرلاو ةلبعم وهف اضي رع هلصن ناك اذا مبسلا ةلبعملا )١(

 ممودر ينعي 2(«



0065 

 رقبال هلا عاجشلا اللا اثم مهل تدجو ام هللاو ٠ صاع ىنب نم لزنب قلقأ طق
 الا مهب نورعشتت ال هيلا هذه متغ نأل هلل ٠ مكيلا نوجرخيسو قلق 5 حق

 اودحلا دقو مهوتاف. ٠ مهرلع ناخدنل هللاو : طرقل كلا مكيلع نور رغم مثو

 ةباحصأو طنقل لقت ٠ سانلا ةيبعت ىلع يرش هنبا صوحالا لعجو ٠ ثرذح

 ذخاو سانلا يف طيقل دعصف٠ قيلا ترد ىع لالالا اودنساف نيلدم

 اذا ىتح موعد: لاثف : كونا قع لطوخالل ساعد هكلاضأ نوتلا يقفاحب

 اوعبتاو اهوردحأ مث ل ابالا لّمع اولح : صوحالا لاق هنف اورشتن ناو لمخل اوفصنا

 ءاسهب اوحاص مث اواعفف . ةثالثدا نير هريعب مكتم لجر لك عتيلو اهرثآ
 ٠ ليتلاو ةراحلاب مهنومري اولعجو ٠ قولان ءاملا ديرت لبالا الا سانلا جيب ملف

 اذك هردصب يدهدي ريعبلا لعجو ٠ ءاهبا تاو "يش لكم طحت لبالا تلبقأو

 ٠ اوعنص ام لبالاب اوعنص نيح مهنم اورخخم هباصاو طيقل ناكدقو . ارح اذكو

 : دسأ ينب نم ل احر لاقف

 0 ديف |[ ذأ ىلب لتاقتال ربعلا نأ

 ان نم م لاطالا تلاقو لباوذلاو ئدنحلا فلتخاو

 لئات) بسح اهفو ىلي

 مل لهسلا سانا غلب املف» لهسلا ىتح ليل يف نيمزهنم سانلا طحاذ

 مهنوعرصيو مهؤلتقي سماع ونب تلم هند لعامل نا اّلا ةمه دحال نكي

 رذعموي صاع ىتب نم لجر لمن. ةيزحلا رش اومزهنلف ٠ مثراث يف فويسلاب

 : لوقيو زجتري
 ةلكض دل (تنا ىوح هع هلبج موب لثم انوي د +
 ء_ٌخنم بضقب مهبرضن :فرأ كولملاو نافطفو



 / زك نماالو دحر مراد نم عديل ةنجحن نب ن ناوفص نب برك

 لمفت 0 نا هللاب نفلحتلو زاد ةروتك اعوبري تادحأ

 : نيج ةلبج دعب ليفطلا نب ىماع لوق كلذو
 امان مكسيبهن نإ اوتيبف 2 عوج كيدل غلبأ الأ

 اءارك منكم كسي انيلع ٠ اوبيغت ناو بيغلاب متحصن

 امال ل ا مك 0 نبا عم متكرلو

 يتلا لبالاب صوحالا ىمأو بعششلا اودعص مهلابقاب ىماعونب تيثتسا اهلف

 سانلاو طيقل ميصأو . اعيمج هيدي نيلامعب ريعب لك اهواّمعا لاق كلذ لبق تئمظ

 لصعا 1 ك1 3 لمج مهلقتساف ٠ .طبقل لل مهّتروشم تاكو هب لوزت

 1 ط7 لاتق < هورتغأ دما ينب نم( ١ 0 ةرازلل لاقف ٠ بانا 1

 اهذمَأ يتلا رذنلا (؟) ريفاصع نم ريعبلا ناكو ٠ ع عك قح رقعي ال

 000 ا تاس مهاتسا م ةركقانب يلم تا ني راع نا

 : لاقق رسعأ ناكد ليقع

 زثكا يف رضلا» ُرشلاو يف ريفل  رسعالا مالفلا ا
 ملق دّسأ ون وش 0 ٠ انوعبطاو مهنع ء اوعجرا : اولاقو كح 10

 نيورعوبأ ليل لأ نب نب ساش مهنم اًريسي اًيفن الا طيقل عم ةلبج دهشت

 م طيقلا ّشاَننلا لاقو٠ يكاما ةككاوم نب صاع نب لقعمو رعاشلا ساس

 ٠ صاع يني ىلع اولخدت ال : ساش لاف ٠ مهيلا اودعصت نأ ضادلا ف

 اموق تأ م يلومزهو مهتمزهو يىلواتاقو مهتلدا دق مهب سانلا ملعأ يلاذ

 فلئافلا رزاحلا (9)

 فاجن كولملل تناك لبا ريفاصعلا ()



00 

 سان ةلهابو ينغ اهتدهشو ٠ ةيونغلا ةمهلج تنب ةمطاف هماو هلاوخا م 0

 سبق نيب تناك برم اريشق الا اهلك ةلبجب لئانقو ٠ ركب نب دعس ىنب نم
 رماع نم ةيداع تناك  رماع ينب نوطب يف تقكرفتف ةليجب تاحتراف .اهموقو
 ينب يف ةليجم نم ةمحن تناكو٠ ةعيبر نب صاع ينب يف ةلبجج نب دارق نبا
 0ع ةويفطمتاو رع تناكو ٠ بالك ب ورع لاقي بالك نب رفعج
 نب سماع ينب يف ةليجم نم « ةبك اه ل اان سرفل ) ةكسدق ونب تناكو ٠ بالك

 يبأ يب يف ةجبن هرم ةفبطق ونبو» ةعمر نب صاع ينب يف ن نانمق تناكو ٠ ةعببر

 ونبو ٠ ةعسر نب صاع ينب يف ةمي نبا دعني بين» بكا

 ريق رذثموي مهعم بالكن ب ب لأ يب يف ةيجن نم ديز نب ةيواعم ني درع
 نوردد ال اول رخل ضاع ينب ىلع يمحو الا نيثالث مهعج غابف لكع نم

 اوقلف ٠ ةمج وحن مهفلو نايبذو دسأو يت تانقاو مثهدعب نم موقلا برق ام

 .ال : لاق ٠ صاع ىنب ؛انب رذنت ديرتأ بهذت ن :ربأ : هل اولاقف ن ناوفص نب برك

 ىلع اًءرسم ىضف ٠ ةلييس 5 اول. مثاطع 1 0 هر ادي الا اولاق

 تحن لزت صوحالا مهفو صاع يتب نسلم ىلا رظن : اذا تح يع هل سرف 1
 ثلحر اذا نكيو العاف تسل : لاق.ةنوعدي هللا اواسزاف-ةنوري ثيح.ةزجش ١

 دق كوشو ةَّرص يف بازت هيف اذا هلزنم اوءاج (هلف٠ هيف ربخل ناف يلزتم اوتناف

 .نبل هش قآعم ىظو اذاو ةغوضوما طاح: انو دهر ةيووو

 ولا نا ربخي وهو ملكت ال ن .| قيثاوما هملع ذأ دق لجر اذه : صوحالا لاق

 ذي كدر ارواب وقس نازح ءاجو ةداكم هكوش ناو ةرثك بارتلا لثم
 ىلا نبللا بالح ردق ىلع مكتم موتلا : لاف ٠ صراق نبج نبل هيف اذاف هوبطصاف

 : ةرارز نب طبقل تنبسونتخدةتلاق لاقيو ٠ عوبري ينب نم لجر لاقق زي نا
 دج 5
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 ءاسنلا اونرصح يسم هل لاب ةنم نعش صاع ونب تاخدو ٠ ةلج سعش اولخدف

 علا ارصفلاو ءاما نع لبالا 7 دل ليلا 0 لاومالاو يرارذلاو

 ا )قراب مهعمز مت ونب تجرح . هاباكحش يف لئابقلا نيب عرقلاو حادقلاب

 رقعم لوقي هيفو ٠ 05) فيلخلا اووف .ريغ ىنبل لئموي ءافلح دزالا نم يح
 : يقرانلا دامح نب سوا نبا

 فيلخلا مهماما انب ريسي ريغ ونب نونيالا نحو
 03 لحي دوعن ةناادعمو ىعأ اًريبك اه كوب عم ناكو © لاق )

 اذا ح٠ نالف ون ءالوهو نالف ونب ءالوه :لوقتو ور سانلا نم اوسأ

 ٠ طمهو مويلا اذه رئاس ًاعينم بعشلا اذه لازي ال يطبها : لاق س انلا ىهانت

 ال دلو تالك نب رقعجا نب .ةلتح نير للطإلا ةورجاتتب ةشدك تالكو
 ينطب يف نا هللاوف ىلوعفرا سم 0 تلاقف٠ ليفطلا نب صاعب

 !مدتقلا اهوونا ج 0 ىلع يسقلا ا 2

 اهلك رماع وش تدهشف»٠ ل نم سانلا عزف 2 ارماع تدلو امنا اوم

 رماع ينب عم اهدهشو ٠ ىماع نب ةعيبر نب ىصاعو ىماع نب لاله 8

 ساب مهل ناكو٠ م هي ب كرا نب ةعافر نب سبع ونب برعلا نم

 ونب تناك ن سادرم نب سامعلاوبأ وهو رماع يأ نب سادرم مهيلعو مزح

 ًاسادرم نا رماع يفب صعب متزو ٠ بالك نب ورم يفب ءافاح ةعافر نب سلع

 نب. صاع نب ءايقيزم نب ورع نب ةثراح ني يدع نب ,.دعس وه قراب ()

 ةَلخ موي لك هيلع قري ناك هنال ءايقيزم يمسي. ءاسلا ءام
 قاقزلا هيش نيبعشلا نبب قيرطلا فيلخلا (1)

 نانق وا ةنق لاقي (#)
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 ححملط اول : لاق م٠ 0 ؟ءافعضو مككامتا اوعمجا 2 ٠

 اولعت ىتح اوقلطنا : لاقو٠ ةدحم يف هواعجو اوبكرف ٠ اويكرا : لاق مث . اه

 نمانلا راسف * متيضم مهو ناو هيلع متروك د حأ مككردا ناف 5

 لاقف ٠ ضعب ىلع مهضعب مجري سانا اذاف . ةوحض ران يداو اونأ تح

 ىنب نم نابتف يف مدق ةدعج نب هللا دبع نب ورع اذه : ليق . اذه ام : صوخالا

 " وحال لاق ٠ نهاباوح ءاسنلاب نوعطقيو مهيب زاجأ نب نودعي صاع

 ورع لاق ٠ نوجنصت يذلا اذه ام : لاق ميلع فو حوال يلوم دق

 اددع رثكسسأو وعلا 3 نحو اندالب نم, نيدراع انجرتو ىوضفت نإ 0

 ٠ يراه انب تجرخ ذا برعلا يف يلاوم انلعجم نا ديرت . ةكوش دحأو !ًدلُجو

 بتملا عجزت :لاق يلا اف بانل ةقاطال ام انءاج دقو لعفا فكم : لاق
 هلطسو يف نوكتو هسار يف لاومالاو يرارذلاو ةفعضلاو ءاسنلا زرحف ةلح

 .الو ءام ريغ ىلع اوماقَأ لفسأ كءاج نم ماقأ ناذ .(١١>)لشت هش

 ل ةرالاب مهسو"ور قوف نم مهتلنات كيلع اودعص ناو ٠ محل ماقم

 - لاق: كلان ىلع مهنم ىوقا مهلاتف ىلع تلكو زررتخ يانا 0

 ينءاج انا : لاق. سانلا ترشتسا نيح اذه ناك نيف ٠ يأرلا هللاو اذه

 ىنب ةغبان لوقي كلذ يفف ٠ اوعجرف .٠ اوعجرا : سانلل صوحالا لاق .نآلا
6 3 

 لئآليقذا نوبل ناو.تآسل+ . ناو سس أ
 الزام نوموري ال ريس داعصال مهأاسن ران يداو تدعص دقو
 الضفمو .اًزع ءارمخل ةمضحلا نم اوفداصف(؟)سورضلا فطع مهل انفطع

 ضوضعلا ةقانلا سورضل) 1١( ءامو بصخ يا ١١(
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 1١١( حيو وزبي موقلا 1 ل كابأ تأ دقلو

 ُلغ ديلا يف ةنأك م ( ؟ )رارفلا قبر ادلقتم

 نب ورمتو ةرارز نب طيقلو ةرارز نب بجاح مت ينب ءاسور مهعم ناكو (لاق)

 نوديري سانلا ءاثغ نم ءاشغ مهعتتو باهش نب ثرحلاو ةنيبع نب درعع

 كشت ملف. ةرثكر ثكأ ةلثم طق ةيلهاملا يف نكي امج اوعمف . ةمينغلا
 : مهل اولاتق ةانم ديز نب دعس ينبب اورع ىتح ٠ ماع ينب كاله يف برعلا

 7 نحنو مكعم ريسنل انك ام: دعس ونب مهل تلاقف ٠ ساحب ل ا
 ا” رب نا مب اذا اما : ازا ع كة نا نا

 "وكلا ىلإ ارستجا كيسم صاعوني تمس ايلف“: منك اذه امأ : اولاتق . انملع

 ريغ“ ا كلر دقو هن ىلع الع مقو دق ديك عج موب وهو رفعج نبإ

 مهل لاقف ٠ ربخا هوربخاذ ٠ ةسيقنلا نوي“ مزاح رع تاكو نياثلا ساري لي هنأ

 011 تم ذادقوب مزللاب يعل ناب عيطتما اذ: تيك دق : صوحالا

 لك اراغا مث هذه معتلل اوتنب مث مءارآ اوعججاف تفرع تع اذا ىكتو

 هئاتفب ةءامع هل تعضوف ٠ هيلع اودغ اوجتصا املف ٠ اولعفف ٠ [ارأ يلع اوضرعاف

 لاقف ٠ مدنع ام اوتاه : لاق مث ةباصعب هينيع نع هيبجاح عفرو اهيلع سل

 : صوحالا هل لاتف٠ يأر ة 0 يتناك قا يسبعلا ريهز نب سيق

 ا ٌكتنادكح رئناو تاه بصم بيلص مزاح دحاو يأر اهنم انيفكي

 كتنانك يف تاب ىزأ ام :صوحالا ل لاقق ٠ دفنا ىتح ه هار يأر لك ض رعي
 انش معأ ام : لام .اودقتا ىتح مثءارا سانلا ضرعو ٠ دحاو يأر هيلا

 رعبلا طقلي لحي (1)
 ةرارف اهدحاو معلا دالوا رارفلا (0)
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 هيلع اوف ٠ همد ةغامد ثوغربلا لثم متواعجاو مواتفاف مهب اوأدياف مالكب

 ثيح مي تصر( لك2فاطاانع يف لعدلالا> لو لاق

 ةعمو ةفيذح نب نصح مهياعو اوجرخو اودعتساو اودشُحخ نامذ ونب مارق ِق

 نب رضخأ نب ليبحرش مهعم لبقأو ٠ ةفيذح مد نوبلطي ناربذو دسأ نافيلملا
 مهيلع باب رلاو كللامأ نيج ظتخ وجا كلاقأو د ٠ ةدنك نم عمج يق (1) نوخلا

 0 ليقأو٠ سدع نب يبرتيو ةرارز نب دمعم مد نوبلطي

 نوكت تناك ع ئاضوب هيلع اوابقاف ٠ مهريغو ةدنك نم ميظع عمج يف نوملا نا

 ل لاقي مهفارشا نم لجد بابرلا يف ناك ةطبارلا مثو كوالا عم ةريخلاب
 ٠ ةلبج ىلا راس نم ءاول ةعم ناكحو .٠ يمنا سوت 2 ناهعتلا

 ةرارز: نب ظل :تنب سونتخد“ لوقت: هلو: - تيرعلا "ناسوقا نب نان

 : راثموي
 لم ُُ هنكو م. عاجلا سوهق نبا رف

 د ' ناك م ءيضبلا يظاخ هب ودعي

 انام مارا نا تال عدف ميت م كنا

 اولذو اوكه نا كابا الو مثدع كنم ال

 اواقتسا ساسنلا:اذا ٠ م اهتر“ جدجب .يغبلا رخ
 اد ءاغيا :٠ الو 5 اهحدح ال

 رازملا لكحآ نبا مداوس ةدشل كلذب يمس ةيواعم وه نوخلا (9)
 يدنكلا

 . عبضلا دلو عمسلاو . رتتكملا 'يثلا يطاخلا . يش لك هب "لتي ميقتسم لتم 486
 ةباكلا نم بئذلا دلو راسعلاو
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 ينب نم دقعلا ناكو٠ ثرا نب سعكنب لكس نب ةعيبر ىلع اولزز ىت>

 ١ مكتاش نع يبات لكُش نب ةعيبر لاتف ٠ ةعبب د نب بعك ىلا صاع

 1 0 برخلا هذه نا هللاو م و ميظع ء مكتم ىلطي يذلا مكلحذو

 علطتسا قب ايما تالكأ يب نم دب. | امم”هتلاو الو طق .ترغلا انهتزاح

 مهيقلف ٠ بالكح يب اوزاج ىتح بعكي ب نم موق يف جرخ» يوق علط
 مهوعطقاف نافطغ نم فرطلا اذه يف يلوعيطأ موقاب : لاّتف صوحالا نب فوع

 مهونمستت نا ىلع نوديزت نا هللاوو دبا هدعب نافطغ مت ال مهوفغاو

 صوحالا ىلع اولؤن ىح اوبلقناو هيلع اناق ا دعا مكموقل اوريصي 3 متو عمو

 كلظ مهتللظأ : لكحش كمت نوب يا لاك م نم هل اوركذف رفعج نب

 مهطسو موقلا اولزناذ موقلا تزجأ هللاو دق : لاق٠ : معن : لاق كمال مهتمعطأو

 مهراد ةحوبجب
 اهموق تبراح الل اسع نا يبالككا نامح نب هللا نارك

 مهءافلح" اوريصتل شرحلا نباو ةدعج نب هللا دع اوداراو صاع يب اوت

 دايز نب 5 عيبرلاو وه رفعج يفب وحن لبقأو ريهز 2 سف نأ بالك نود

 ةقد الو فلحال هنا : عيررلل سيق لاتف٠ هتلي مل دق صوحالا ىلا امها تح

 ءارو نم هبوث عماجت ذخاف سبق هيلا مدقتف ٠ زيبمتلا اذه ىلا ل نأ نود

 دقو اًدحا هب تلتق الو المع ةتنخا ١ اف يبأ متلتق كب ذئاعلا ماقم اذه : لاف

 صوحألا نب فوعو ٠ ىنقت ةتمايجَأ امم راج كل انا معن :صوحالا ا نري

 : لاق رفعج ود هدنعو صوحالا َّك كلذب فوع عم الف ىئاغ كلذ نع

 ًايصعم مكيف هللاو تنك ناو ادا قوصعأو مويا ينوعيطأ را

 مههاوفأ يف اوهكت اذا ةّنسالا فارطا واوا ن ناببذ ينب اوقل وأ هللاو مهنا
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 امقزار ةلاحت حاجن يف ريط مد انك فالس

 اند كاذ ناكو | 21 داق ورمع ءرألا ةامعم 122

 ايكح مالس اذ هانيقلو انزرب ذاهلتقب انممه دق

 اًفرشم هنكو د م ملاب للعت رمان ام ريغ
 اشو امدق تلكحو ءاؤوب واع ني: هلع اك

 الت دعي ةيلع اثم يمل م .ناكحو ُهنع مفصلا انعجرو

 ناكو ٠ برعلا مايا ماظع نم ناكو ةلم> مزب امو ( ةديبع وبا لاق )

 َن وءراق يذ مويو ةلبج 0 ةعمنر بالك موي ةثالث برعلا مايا ماظع

 ينب نم نيبراه اوجرَخ ثيح ضرغب نب سع ينب نا ةلبج موي جاه يذلا
 يسعلا دابز نب عبر را لاف . نيذذلتم اوجرخ مهموق اوبراحو ضيغب نب نامسذ
 اقضم لزت ىح جرت ٠رماع ىنب ؛ اودصقا٠ اهرب برعلا نيمرال هللاو امأ

 فخ نب ثرلو دايز انبا رماعو عيبر جل . اوثكما : لاق مح ماع ينب يداو نم

 ريما 1 مسلاو ٠ ل 0 0

 ا ا ا نسر

 0 ءام هنو 7 تكد لاول نيل يل تل

 ل قار جل وسار 5200

 سل



 11 ا ب ا

02-5 

 ا

 ابنع ةمالظلاو يضلا عم

 ا روذنلا 00 1 ديدعرلا ملاظ نب ثول غلب

 امك جالس اذ تاظقي م لتقي الو ماينلا لتّقيافا

 اكرم ً[مراص 000 م رمجاك لباعم يكتشم يعمد

 1 لا يس اك لتقلا كتسنأ دالملا تطبهوا

 ار أم 0 نا

 دما اين ه2 تلت

 يب دايد ىتح راسف .اظغو [ ةنح دادزا اذه هرعش ثرملا غلب انف( لاك

 راج يفاف ينغأ كلما اهل: ىدان ُث ةبانطالا نبورمع ةّبق نم اند مث جرزتلل

 ثرال هيلع فطع هل زرب اذا تح ةعم جبرخو ةباجاف. كحالس ذخو روثكم

 هل لاف ثرامل هلت نا ورع ىشخو ٠ ليللا نم املم اكرتعاف ٠ ىليل وبأ انا : لاقو
 71 لإ هلا اذه ريغ يف كل لم, . ةنسي ينيرتعت يلاو ريدك ميس يفا راحاي
 00 ل تاور ىتلا م . ةعاس الوات. دغ يف هب يل نمو تابهه : لاّتف

 6 ووك اذ ني داس يلغي ساعنلا ن نا كريخأ أ راحاب : لاقو

 ل لا . يصر ذخأ ينعدف: لاَ لعفا ال: لاق. هلل نيا لاق

 ماظ ة يدوم 506 تادرانادا ل فاطبواباا تع ينلجت ن ١ ىثخا : لاق

 كدالا) 2م55-< لاق ؛ ”هذخأت ىتح كب تككالو كندا ةالو كتلأال

 هل اسحسلاقو هموق ىلا ثرللا فرصناف ٠ كلتاقأ الو هذآ

 انش :ةدلب يل افرعا

 يلا لذاوعلا ركمي نا لبق

 ثالث تبطصا اذا يلابأ ام
 اناا هو ةعاإل كا له

 0 دولا و 0

 وغ 1 0 ا

 ًانفص نال ناو

 ال
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 ٠ نامعنلا آف ثريا هبلا نكسو . كلذ اواعنف . ةجيعن ال هنا ةنع هل اونعتمو ءاقولاب

 نايعنلا دنع رثشموي سانلاو ٠ ل نذأتسا : بجاحلل لاتق لتاقم ينب رصق يف وهو
 حضن لاق نفيس ذعيو هل: نذئا* ناينلا لاك. 2 تذاتساف نونا

 3 الف ٠ كيلع سأب الف ةعضا لا ٠ ةعضا ليو: : ثرال لاق“ لخداو كفمس

 نععللا تأ ًاحاص معنأ تو لحد الف ٠ نامإللا ةعدو لخدو ةعضو هيلع

 د و هكا نع معأ ال : لاق

 تردغ نا ريض الف ٠ اًرارم تكسفو تردغ دقو كل ةتنتك انا هركنا ام هللو
 كنف ثرملل ناكو يبغتلا سمخلل نبا ماتف ٠ اذه لتتقي نم : ىدان مث .ةرم كب
 ناداه نديمك تلح 7 هتصق يف ريخل قلب ذو ا ا لاق هبباب
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 ةيانطالا نب ورمعو ملاظ ْن ترا ريخ

 نم اضقانت امف نالو رفعج نب دلاخ لتتم هلاصتال انهه ركذ افاو
 0 ل طعما لا عضولا اذه يف اهركذ حلاص يناغا راسعثللا
 ,ذعج نب دلاخ ملاظ نب ثرملل لتق ةغاب الو .زاجحلا كلم يجرزإلل ةبانطالا

 ثررمل يقتل ول هللاو : لاقو !ديدش مضغ كلذل بضغ هل افاصم دلاخ ناكو

 م ردك مقل ىلا ا 9 ةنككو هيلا رظال ناظتن وهو ادلاخ

 30 نينغتف هناشب اعدو هسأر نع تاتا هبارشب اعد

 اننر فورلا نم نايتسان -ايطلغ دار يناللع
 انيصع فوسلا تناك اذا م فيسلاب ةيينكلا 520-00
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 "1 لاعثا يلارو يجري انورأ يذب يأ ول .نانيلا ”تفارطان تددو

 نا ريض ال : لاقف . يفلردغت الف يترجا دق كلنا :لاقف٠ هلتقب كاملا ىصأف «لاق)

 2 نا يبغتلا سمدلل نب كلام ىمأف .رارم يلب تردغ دقف ةرم كب تردغ

 ماق ال: يباكلا نبا لاقو٠ ةلتقف ٠ ينلتقت تن ءايظالا رش نبا اب : لاقف ٠ هيباب

 0 "1 لات نين نيا - لاق ءتنأ نم : لاق. لتقبل !ثرلل ىلا مقل نإ

 ةلتقف- ءامسالا شن نبا تتاو+ لاق ٠ ءايظالا رش
 ظاكع قوس هب ىلأف بولعملا ملظ نب ثرملل فيس سم لاو

 هارتشاف.ملظ نب ثري فيس اذه: لوقيو عيبلا ىلع ةضرعي لعف . مرملل يف
 نب سق لاقف٠ مرملا يف هلتق ىتح هب هالاعق ٠ هأنأ هاراؤ ٠ ةعذج ن , ريهز نب ساق

 : ماظ نب ثرالل لري كحز

 ,ملاظ نب راح كنم فوأو َرَأ  اهتيب رتس نضاح نم ترصق ام
 _ماقعقنلا نم باكي برضأو 3 كمدت ةاع لع ىمأر ع

 ناعنلا نا نو م, م مناف نويفوكلا 1 نيورصلاو دع يب ةءاور هذه

 هلتق يذلا وه رذنملا نب

 نع لفساوأ 0 لاق شفخالا ناملس نب ىلع كلذب ينربخا

 011 ةررلل نوه 1: لاك لضفملا نع ةيبارغالا نبا, نع بنج نب د
 دهشاو نامالا هاطعاو ٌهلسارو هل فطلف ٠ هادا هتوف ىلع رذنملا نب ناعنلا فسأ

 هءوسي الو لخّدب ةيلطي ال هنا نهيلاو رضمو ةعبب ر نم برعلا هوجو هسفن ىلع
 هل اوفلكتي نا ا ثرأا نكح ةعاج عم هب لسراز لاعت

 يرءاب نوموقيو ينع نومري اوناك لوقي . ةبلعت
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 ١ ةقان ىلع يححجلا ةحاور هلو هدوزف ( لاق ٠ ةلوق كلذف :
 ايات بلطي 9 1ك يلحر يبحجلا ةحاور( 1١ شهر

 اياج ةضأ نيبك قرتصو اهف عاسنألا لكلا ١
 وه لب 0 ناهعنلا لاعب ناسغ كولم 0 ثرحلا قولف ( لاق )

 دانزو يدم ا امحم ةقان كلملل تناكو٠ راف ىلاسغلا ورهع نبي دن

 ثرخل عمو. ا هيلع ىرتحي له ةتيعر كلذي ريتخي اماو٠ 2-6

 ٠ ةديدش ةنس سانلا تباصاو ( ةديمعوبا لاق ا ىدحأ تمحوف٠ . ناتآرعا

 ةقانأا ىلا دمعف ا . مجتلاب ىلا ل ل .هيبلا محلا تملطف

 ام تعفرو 0 00030 (؟ )اهتم يف بلف داد نطب ىلا اهاخداف

 اهنم ذْخْوي ل اريح تدجوف ةقانلا ت0 .اهتّكع يف محلا نم يب

 سمخل ىلا ل |سراف ٠ هلعف نم مهيلع خو كلملا كلذ اوملعأف ٠ مانسلا الا

 كلملا ماذتف٠ اهرح 1 نا دق ةفانلا خ نم: لاق اصلط يبلغتلا

 يت أر ١" ىلا بلطت ةأرم رما سدف كلذ ملع ملعت تدرا نا : دول 2

 يلتف ىلا فرع حت اين هر اتجرخأ دقو ثرملا لخدف ٠ لعفف
 هركح نأذ ة ةقاَنلا لاغام اًفاغ- سمدلل لاق ةأرلا تدقف ايلف ٠ هتنب يف اهنفدو

 السا هتنب ثحب كا اذا ا را كلذ نع هشتفب نا كلا

 ءام قيستساف ٠ را ل هلتقق ثرحلا هيلع ثوف ٠ هتنب ناكم سمخلا

 : لوق تت ًاعئاف٠ 9 : لاق ء ءاع لجر 5

 ا ملا له نكمملا نود ل دف يبحاص دهاحلا 0 يل لاق نك

 نعط ' يا كارلا د عشر ناتغل امو 000 0



 200 ندع نادرو يم
 4 7 0 3 امزي#
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 اعابرا ناره ف مقا يلا ةلغلغم سدق يب كيدل غلب

 اعاب اع ناره لآ وذ عبو نمت الب يفلاعاب ةككاح اني
 اعارداو اسارفا مسقا ىتح ين ا 1 الح ينبااب

 , تاريثل ىلا لف ناك هد دع ىنتلان ريخلا د

 "د امرا كلذ قالا
 هباكع لوقت 00 امي مضت نا ةباكع ته

 هباوثا يرّهطو ريفخلا يقساو ةمادمقيحر نم اًريجب قساف

 هباَوذ ءايرأ اندجو الك ركشي ةئيج لق ةفبتحت ءاج

 ظ ينب نم لجرب سم ناحرحر ف ميَءونب تمزهامل ثركل ن أ ةديسعوبا مو

 0 تنك اذارظناف تلعفام ٠ تاعف دقو موئشم كلنا راحاي : نافع زخ ند

 ااو٠ هل ضرعتت الف رخأ الج ه هب يىل ناف ناحرحر ةقرب نم اذكو اذك ناك

 كلذ ترحل كابل هداف دوسالا غابيف حس نا هوكيو هَل ضرع

 ٠ هارو نم قبسيالو ُةماما نم رياسي ال اذاو هيلع احن لمجلا ذخا ناكلملا

 كلا كلذ غلبد هموق نم سات ىرشلا دوسالا ذخاف دوسالا كلذ غلبف

 : 'دوسالا مبمهت ًالثل مثرجعي ةنأك لاقق 'ماظ نبا

 يلارأ دقو ناحرحر ةقربب 0 معنلاب هللا يفارأ

 نادغ ينبو ةماعن يحو 2سع يحو نيدكتالا يح

 0 . ىلا ىتاو ةكب ثرملل قلو مهنع لح دوسالا ةلوق غلب | املف ( لاق )

 : هلوق كلذو

 ظ اباقرلا رعشلا ةرازفب الو دعس نب ةملعثب يوق امو

 ايارضلارضم اومّلعةَكَب ريؤا ونب تلأس نا يرقو

225001111 <<: 
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 ىف. هربخاف يفنملا ةملسم نب ةداتق كمَع تنا: لاقو هراجاو هريخَأف هابا

 دراي هوت ةداش

 اذه لاف ىنق“ ىنب نما تلفأ تاوع ا ىتارفا امو« قل
 + ةملسم نب ةداتق هقو: ةفنح ىب يدان ىلا ىهصا ىنموستو وتلا
 ب مامغ هتلع نم نتلارصيو .فتاساذه اد لق ضرير

 : لاقو ةنود لاك ٠ سق ونب تءاجو . نصملا جلو ىتح لئقاف . نصخلا نصحلا

 . هيلا لبس الف يل مخ ذا اماف٠ . ملا ةتملسا ال قص لشق هومذخاول
 كنأ اماو ةقرعت الور راجب كل وه امو انلاوماب هانيرتشا انريسا : اولاقف ( لاق )

 نوكي الف | 1 2 ل . كانوسو كرت نشا 0 . يراه

 ناو. 00 هوتبراشا ام اورظناف تتش نا ينم اوراتخا نككلو كلذ

 ين يداولا عطقب طّو ىّتح هوعدو سرف ىلع حو الماك املس ةيطعا متش

 ةسسلاف ٠ معن : 0 كلذ لاقف ٠ انضر : اولاَتف ٠ ويت

 حالسلاو سرفلا يلا درف مهتلفا نا : ُهل لاقو هسرف ىلع هلمحو الماك ًاحالس
 لزي ملف ٠ هوذخايل هوعبتا مث يداولا زاج ىتح ةوكسرتو جزخل ( لاق ٠١ كل

 امهنب اضيأ ةمايلا نم بيرق وهوريشق ينب دالب درو ىتح مثدراطوو مهلتاقي
 ونب ةفرعو ٠ ةنع اوعجرف نم اوسني ريشق ينب دالب ىلا راص املف موي نم لقأ
 هيلا لسراو هسرف ةملسم نب ةداتق ىلا درو هومركحأو هيلع اووطناذ ريشق
 ةداتق ا فاكس مهلاومأ نم ريشق ونب اهابا هاطعاأ يردأ ال لبالا نم ةئاع

 يف ملاظ نب ثرحلا لاقق ءاهنع ةتلاس الو اهرمأ ةديبعوبا رسفي مل١هل تناك م أ
 :هرصا نم ناك امفو ٠ نيسسقلا نم هوعاب نيذلا نم امهو ( ١ ) ةكالح ينبا

 ةكالح انبا اممل لاقي نازه .ينب نم نايعار هرسا لاقيو : ةديبع وبا لاق )١(
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 0 ةندراا 0 00 ا دعب 0 0 نو

 0-0 جس

 هلتقمو لاظ نب ثرحلا بره

 ىتح دالبلا يف فوطي لع مرادىنب دنع نم ثرحلل جبرخ : ةديمعوبا لاق

 رد ٠ مانو 5 ايكارسل ةالف يف وهو ةحالس عم ءضوو ةعيبر دالب نم ةنحان يف طقس

 . مئان وهو ةزاع نم تنزع يبن نق نونو ةلفئاطل لاك يبحل 22 ١
 ءاّبنش هسفن نم كلع مل و هودش دقو هبتثاذ ٠ هوقثوأ مث :ةحاللسو هسرف اوذخاف

 نا ىلع هولتقيل ةوبرضف . ربل مهنع ىوطو مثربخي ملف ٠ تنأ نم : هولًاسف
 رمح قزب نيينازهلا نم 0 هاركشاف ٠ لعفي ملف . وه نم مهربخي
 ٠ مربي ملف ٠ كلاخ امو تنأ نم : هل اولاف مهدالاب ىلا ب اوقلطنأ مث 0

 كلت ىلع مه اهيبف «لاق>٠ ةماهلا نم سرق وهو( لاق ٠ ىلأذ ٠ ٠ توت هوب رضف

 وهو هلا مهربخي نأ هَ رم انيلو ىرخا ا ددهتو ةّرع اًبرض ةنوعيري مهو لاخلا

 بيرق وو دبل غ يرق اليا تلات هديق كت ةزام 2
 0 لاقق هدتعر ث مهتلخا مهنم مالغ ىلا رظنف :ذ ٠ نوبعلي ةملغ قلف ٠ ةنم

 هكا نإ هدا ةأرع 0 ذئموب ةباَوذ هلو» يلا ريبأ نب ريجب ان: لاق

 ةَتراجا اع نا لاقيف راج كل انا: لاقو ةمزتلاو هيوقحجب ذخأو هاتأف. ينحل
 مالغلا َكأف . ثيدلل لّوا يف هانركَذ يذلا لّرالا مويلا يف ال مويلا اذه يف

 ةفلإ لما يارفطو ةركم قالغان» دعس قب نم لجو ها ضع لاقت +

 م اا
 20 5 , 1 ١

1 
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 يدتفي نا لاملاب لختو لاتقلا كج“ كتعا تملا

 : ةرارز نب طيقل ريع يعبتلا عزبلل نب ةبطع نب فوع كلذ يف لاقو

 ٍداو ةرارس يف حوانت ارشع 3 م ناحرحر سراوف ًاله
 ام داع موقي نا ام ةتانن ثارفلا لبالا لك 5 ال
 دافصب ُهدوَتب يرماغلاو دبعم كيخا ىلع ترك اله

 )١( دادي حافصلاب ودعت ليخلو ةبرش قّلحلا نبل نم تركذو

 دالتو فراط مدآ ناحل ةتردف عيطتسيال دا تمول

 داوع ريطو ةمماخل اًرزج اهرعق قيم يف ةتكرت نكك
 ةاوزألاب .تيدقلوا تلتاق“ . ةريكضرل امس ا

 : ةدعج ينب ةغبان لوقي اهيفو
 الازإدق رتل نا نزاوم“ تنظر. دقو نار يوي

 انا ةيهط ونب تلئقو مالسالا يف ديزي نب سدع وخا مادقم لوش اهفو

 : لضفلا مهنم ةيهط وتب تياجاف اودانت لس حل

 الزه دعم ينباب وأ تامو ممر ٠ ايتن ءام ينب متن

 1 يد د يملا ْ لاقو

 دوبأ :ةفمصلاب مهيف كموف ةرتب تنل انتلا: كل

 ل
 : مالسالا يف ديبل نب طيرق نب ديسأ نب دثرم نب ضايع لوقي امهيفو

 لوقي . اههوجو ىلع قلحب ةموسوم قلحملاو . عضوم حافصلاو . ةقرفتم دادب )١(
 لبا ينعي اهنبل تركذ
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 اا 1 اهو نب ضع وعو ةخوإأ كل لاق :ىغ نم لحرو كلام نإ
 دل 017 ماع لع راغأ ةرادز نب ديعم ناكو ٠ ةعاضرلا نم كلام نب لينط

 نودانتي ال اوناكمهنال مصالا هوعدترضم تناكذ بجر وهو مارك ربشلا يف
 لصنم ًاضيا وهو . تاراثلاب هيف نودانتي الو نوزاغتب الو نالفل ايو نالفل اي: هيف
 جرين ىتح حامرلا نم ةنسالا اولصنا بجر محا اذا ا هل لآلاو>ّللا

 كل اهتبهو دقق يتّصح اما: لاتف»٠ هاعأ قار نأ ١ رماع طش لأسو ٠ ( ه2

 1 هكا كا | هيف اكرتشا نيذللا يفياحو ا ضرأ نكو

 قلطاف كاخَأ كنود : طيقلل صاع لاقف٠ ٠ هاريخاف :اًرماع انو ايضرف : بالا

 مه ٍنوكت مث ديع يتنا» مهتيطعا : لاقق هسقت يف طبقل ركق قاطأ ايف . ةنع
 يبأ نإ لاعق صاع ىلا ع "تاع 0 ال' هاو ال ٠١ كلذ دعت يلع ةمعنلا

 نم ةئام مكتيطعا متيضر مت أ ناذ هرَصُم ةمد ةثام:لعديزا نا يلع ةدارذ

 ينجي يلام : دمعم هَل لاف ٠ طيقل فرصناف ٠ كلذ يف انل ةجاح ال : اولاَمف ٠ لبالا

 دبعم لاق ةرارز ينب برعلا مستقي اذا : لاف هيلع كلذ ىف ٠ كيلا

 نا ءارمحلا نبا ديري اق يليس تيل هلا كدعتلا ضاعامت : كلام نب صاعل

 قفشي ل نا هللا كدَسأ : * صاع هل 2 طرقا ما هما نكت و٠ . يلام لك لكان

 "11و دقق دسم ىلا ' اانممف +: كيلع قدشا ال. تا نعل نق كوخا كل

 نب ميرش لوق كلذف٠ تام ىتح هب لزي ملف ٠ فئاطلا ىلا هب اوثعبو دقلا

 : صوحألا
 يدته ال كملح نكحلو 2دجام *ورعا تناو طبقل

 تاج تايب لحل م بإشلا عاسو تسمن
 دعم يف دئاصقلا يدهت م شارفلا قوف كيلجرب تعفر



0 

 3 يف تام ىتح هب را ةرارز نب ا ل مراد ولب تمزهف ناحرحبب

 توكل نازه ونب را م كعب لأب ناحرحر 0 يف ةثدحو ٠ مهني

 ماظ نبا

 مم :هجبوم سل

 (*) ناحرحر 0

 نأ نع. ةسيدلل نب دنع نم يدكتنلا نيسلل نب نيل 00
 دلاخ لتق ام يرلا ملظ نب ثركل نا يللثلا ناحرحر ربخ نم ناك: لاق ةديبع

 نب ةرارز لف بره ةريملاب رذنلا نب ناهنلا دنع اًردغ بالك ن برفعج نبا
 نوكي نا هركو هومالف هب اومءاشت دق ثرهل موق ناكل ٠ هدنع ناكف سدع

 شيرقب قمل ىتح ةرارز دنع مَ ينب يف لزي ملف ١ ١( هيلع معز هموقل
 ملاظ نب ثرملا لوق وهو ٠ للاغ نب يول نم فوع نب ةَّرم نا لاقي ناكو

 : شيرق ىلا يمت
 ناسشلا» لثشلا تّييو قئيرخاواقيذادقسلا 20 ١

 اباقرلا رعشلا ةرازنب الو ردعس نية لءعشب ينوق اه

 ىلا صاعونب تجرم ٠ ناعدج نب هللا دنع دنع ناكف ٠.بسننلا كلذا مهاتأو

 ناحرحرب اوقتلاو رفعج نب صوحألا مهلعو ةرارز ىلا الي تع ماظ نب ثرحلا

 ليفط هرسا يف كرتشاو كلام نب صاع هرمنا :ةدارت نإ دنعم دئموي رساو

 ناكو . نافطغل وه ليق . تافرع فلخ ظاكع بيرق لبج مسا ناحرحر ()
 يلاثلا اه :رهشأ برعلا ناموب ه هيف

 هنا معزلا 00
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 ٠ مهدقتتسا ىتح ةرارز نب طبقل نم مهلط نيح ( ١ ) ةليمر يهو ةشر

 ةكاإذ فردا نمرسإلا لام
 1 مكيلع 0 نطق يب مكباقد يف ف مال

 امرغم هددت ا عل تقر مكت ريد الا كنك دم 9

 اموقلا جيشولا يديالاب_سمي و ,ماظ نبا نوعنتال مكحناو

 : لاّتف ةرض نب ةرض ةباجاف

 املسم ٍبوُري ىتح انفايساب حسيتي يف اذْئاع اراج عنمس

 امها | ميكتلا نكلعي سباوع هنود لاح امراد انوعد ام اذا

 امرمرع سيخ 1

 اممم زاوحاب سيت تهشأو مهلعفو ءاملا هام ينب تكن
 ( 0[ نيلع الْسم هك نا رحلاصب الا ناعنلا ركصذا ناو

 مدن اناط مراد ينبل امزاغ صوحالا عرش رماع ينب كلذ غلبو 2

 12 ا ةرد اوناقون ترلل لع اووطا نيل طحت نب ,دلاخ هبيخأ

 لجر اهب جوزتف . يعجاشملا ديز نب يدع نب ةرارزإ تناك ةما ةيشد (1)
 ناكو .امهريغو ةليمر نب بابرلاو ةليمر نب بهشالا هل تدلوف . لشبن ينب نم

 ىلا عجديف ه ءاكي اهي ةيوعشتا اوناكف . تدلو يت ولا ةملغلا بلطي لشحن ينب لأي ةدارز
 تام يح. . الجامع كيلا ممج ثعبنس : اولاقو . انا هت يئعمسأ : لوقيف هدلو

 بهذف . رش مهني عقوو ه هرك اه هؤعيسأ هات[ املف . مهرماب هئباطيقل ماقف ةرادز

 طيقل ىلا كتبلط نم لضفاب يوق لصتو يناصت ال نعللا ثيبا : لاقف كلملا ىلا 'يلشهنلا

 نب دوسالا لاقف ٠ هل مهيهوف هلم مهبهوتسا مث هعم برشف هاعدف . ين نع ككل ةملفلإ

 لاق ام كلذ يف رذنلا
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 ( ١ ١ ةّيقبلا ىَدآف . ةسوق راس ةنهرف ٠ دوسالا هب ضري ملف ٠ نايفس
 ينبىلاأن مراد يندب قل ليبحرش ثركل لتق ايلف ( ةديبعوبا لاق ١

 . را دعم روأج لب نولوقب مداذتب هللا دبع وتبدا نق 3-

 رذنملا طم دوسالا ةملطو ٠ ةلمج م 0 ناحرحر موب زجو ناحرحر مو ا 7

 نعي لاقق .اوف ٠ هوملسي نأ مهلا هيف لسرا مداد ينيب هلوزت غلب املف . هترفخب

 ينب سمأ يف رذلملا نب ناهعنلا نم ناكابب مراد نب لشهن نب ناطق ينب ىلع

 فايل اهلك ةلايللا لمح ةرازف 2 يرداصلا شح نب دارف جدل املف 6(

 :لاقف ورمع نبا

 امرقآ يرازفلا رهظ ىلع فلآب تيدوف تك سوقلا اًنهر نحنو
 اعرساف ورمج نب رايس يفثوي احلافس كولملل كول. رشعب
 اعيبم دجلا يف نيعاسلل هايانث تمصاف نيتملاب هافص انيمد

 , :لاقف دارق هيلع درف. بنعق نب عيبر اهلاق لب لاقيو (لاق)
 نافوج نبنافوج يرازفلا الو اهلممبل جاع يذ باعث ناك ام
 نايفس ,نب راح اهنلاكت لح. اهجيزحات الأ اهتشس ا 0

 دحأ هاجاه نيح يربولا روظنم يلا ىلعرذغ مالسالا يف ةنيبع نب يفاوقلا فيوع لاقو

 + بتالك كريت يب

 للماك فلآب اب سوقلا نهر ذا يلهاحك اًلماح متدحو لهف

 لباد ماه لبق نم اهّكتفاف لحال كلما نبا ةّيدب

 لئاسلا وذ اهب يثوملا رايس
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 : : 1 65 ) مهمادقا

 نب ثرأل ُماَنأف ٠ ةثراح يلأ نب نانس دوسالا ذخأو ( ةديبعوبا لاق )

 نب ورحت نب رايس وخأ ةّرم نب نايفس نب ثرهل وهو رداصلا ينب دحأ نابفس

 وا ملع ةثراح يب نب نانس نوكي نا دوسالا ىلا رذتغاف همال يرازذلار باج

 فلا كنا هيد يلع : 1 دالب نم تر مل درطا ناكدقلو ٠ عللطا

 ةئافاك اهنم دوسالا ىلا دف م نات نع لغب هأبا اهلّمْح . كوللا ةبد ريعب

 نب ثرال مام يتب اب موقا انا : همال هوخا ورع نب رايس كاف سا مث دعب

 هب ديقأف .براع ىنب نم الجر يدنكلا نشوج لتق ةمالسالا ناك ابل 00

 مهريعف براحت ينب ايثف يدنكلا ديزي نب سابع طهر نم يدنكلا ناكو.ةنيدملاب نشوج
 : لاقف مهءادقا دوسالا قيرحتب

 ةييهلتي ايماح خاضأ نم افص انكولم مكتلمن ىرمك د هع للم
 . كلذ لثم ممنورذحيو هوب نم ءارعشلا هب دعوتي اًلثم كلذ راصو ( ةديبع وبا لاق )

 هل امابس اوقرسف .ءّرط ةليدج نم سونلا ىنب لط درو ىلكلا بانع نبا نا كلذ نع

 : : :مرذحي لاقف
 ا اا يذلا لويرع للشك ٠ ىبسا نأ عا اهلا سول ى

 لعن ركحذف ينعشلا دامح نب كلام هحدم يف يئاطلا فيكما نبا ةيلهاملا يف لاقو

 : لاقف ليبحرش
 لعن نب ليبحرش ةيئالع ىملس نبا لتقف يذلا كالومو

 نس تلا هلعن لجا نم براحت ينيب هوبا عنص ام فرعاغاو فرعي مل لعنلا الول هنال

 براح يئب يف



4 

 00 مداقملا اهتم ضي هنلاو :١ ودبي تشاو كلك 00

 مقاهتلا نوضغاا 4 كلذك ةيرضب ةنمردصلا كيلعتسفش

 ينبو دهعلا اوضقن ذا نايذ ينب دوسالا ازعف ٠ ثرملل برهو « ةديبعوأ لاق ١

 التق مهيف لتقف ٠ ثرال ىلا ُهنبا ىدلس ةيدسالا عفدل (؟) كيرأ طشب دسا

 : لوقشي كلذ تو ٠ مهلاومأ ق قاتساو ىبسو ًاعيرذ

 للاعتملا 5 راك تاك هر كيرأ 0 - خومتو

 يلاوغلا اوقف نايبذو م دهعلا اوضقن ذا نادود يصاون نم

 "لاا رف نم ىرسأر م مويلا كلذ ةتئره دفو بر

 1 ل 1 0 تيذحأ الك اله مثاله

 يلاع كعءيطي يذلا بعكو م اًلوذخ جيصأ كلاضع نا قرار

 0 براح ينب يف ةيرشلا نم هرم وهو خاضأ دنع ليبحرش لعن دجوو ( لاق ١

 خاضا ءارحصب يتلا انصلا دوسالا مهل ىجحأف (لاق ٠ ناليع سبق نب ةصفح
 مح طقاستف ٠ د افصلا ىلع مهاشماف ٠ الاعن ا يلا : مهل لاقو

 ظيغ نب عوب ري يفب ن“ وهو) مالسالا يف ةفلع ن لكتح لكل كلذ يفف (9)

 ةّرم نب ظبلغ نب ةبشن ينب نم وهو ديزي هوباو ٠ صرنا تلال ىجاه امل ( ةّرم نبا
 يب بير هنأل لبحر ماظ نب ثرحلا _لردقب هام: ةثراح يب نب نانس مع نب

 : ليقع لوقي كلذ يف تينش طهر طول هريعف ةيراج

 ابنضغا هنالحاسا قوانلاةحئانا .مكلا تيتا الا
 ابقن اوعلطت مل ع يصاودلا ىدحاب كراج موقلا زمغي نااوركنت الف
 ةيقولا تناك امها ردن ل شمالا دوسالا 0 00



 4 ل 0

 هتاراج لاوما ىلا ثرإلا دمع مث )١(. نئاملا خرصف ءاقرعف ٠ كالا

 ثرحلا قلو (؟) َنهالتْسا ىتح نهعم راسو َنهلاوما درو نعمت هتاراج ىلاو

 ةفراح يب نا ناةعع دق ماظ تنب ى ملس ةتخا تناكد٠ افتح هموق دال

 را أ نب نانس ىنيت نقاردتلا ني دوسالا ناكو ( ةديمعوبا لاق ٠ ىَرأا

 ةعضرت يرملا ةثراح نك نائس 3 ؟ لم كناككف هلتخرش ةنبا يرأل

 ناكم ترام < ءاغ ٠ هيلئاس ىطعي ام ىلع ردقب منغ مره ناكو ٠ مره مأ يو

 و مهر ناس ملعب الو تان حرس راعتساف نافطغ دالب 5 لو

 كلملا نياب ينم كلبي لو ل ل

 ةتعفد مث ةتئيزف ٠ . كيلا 0

 الرتب اكل 5 هلثقف ةبرشلا نم ةمحان مالغلاب ىتأف . ثرملا ىلا

 (0مدانن و 'ةالوم براخم اناس ذل اكريجأا انخان اق

 لاس كاراجو ازا لكوتا] يع راه منَ

 0 دلال اناخب امللع تكا َ 0

 مقافتم ةسأر ىملس نبا اذهف ومن 6 داوذأ كلت ناف

 اميل هيوتحت يحالس ناكو وسأر قرفم تآبلل يذب تواع
 خلا نيل كوالوا هلا يق يدي كك

 ديالا كلاجللا لفتسملاو , نعالا كلاما نئال[ : برتالا لاك" 0

 : نها ىأا ا

 40 ٠ كراغا» ءلجرش هنالك هنال دوسال ا ينعي « مدان نالكتو» -

 ناكَس ينعي « هالوم» ٠ ل تراثا ينعي
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 يزثم(١)ةّبْض يذ لكاهف دباكأ ةفونت ريس دكا ىنفلكح
 ورمع نم فاعزلاو لهذل ةالخ يننأك لهذ عمج 5 لسقاو

 يلع ريفخلاو يراج نابزو 'مىصم ميل نم بكر يلودو

 _  يرصن ىلع نوعمج لت نب دعسو ماظ ةمالظ ىشخأ ال يرمعل

 انأو يناكمو مكِت يرما رهش دق يلا: ثرإل محل لاق مث « ةديبعوبأ لاق )

 : كلذ يف ثرمل لاَتف . ءيطب قم لحراذ ٠ مكتع لحاد
 لذاخ ربغ ءىلط نم رصان ىلا يققان مويلا يب تلح دقل يرمعل

 لواطتلا ىلع ولعب رخذاب ىلع مهم ةرجلل ارا اذ تروق دصأو

 لاس اطلاع كرا اخ ةينسوالا نادطما ينثدحو « ةديبعوأ لاق ١

 ورمع نب ىلب نم تاراج ا نا : ةّشع نب ةورع هل لاقف٠ .ةنم غلس أ نع

 ثرملا كلذ غلف ٠ َنهلاومأ ذخأو نهذخا نم ل ظيفأ نيش ةنم لانت كا الو

 ىعرمو هتاراج عضوم فرع ىتح ساتلا راهغ يف تاما نيلل يف جر

 اوبل تناكك عافلا اهل لاقي نحل ةقان نابلحي نيلاح دجوف ىلإلا قا ريالا
 ا ضارب تسضاو اهاتنع تعمدو 06-2 تسلح اذا لبالا رزغاك

 اشه :ىضشلاب (5) اهللاحا تيواجتو لست ىتح مجم بلح يف تجمو

 زجرو امهب ثرفلل حاصف ٠ لاحم ةثالث نيب فصت ىتح اميشهو
 ل

 يعارت الو ىليل أ يعداف عافللا ةّنح تصمس اذا

 .عارذلاو عابلا بحر كج يعارلامعنفكايعار كلذ
 ٍعاطق مراصب اًمطنم
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 - ”يرارزلا ىلا ىنكك أ

 رك موي لكف اهسرافو

 ا. يحرعتمةدتاعرس

 طا ءازشلا ءادرج لك خلع

 ياو

 ةقييلتا ةيبصق ةناللا ولو
 أ 0 0 عسب وأو

 هبيشم لبق يهل ديلو باشل
 ةيفدنخ 16 لاجر تماقو

 .لئازالا بوطخلل يف ميت سيئر
 _لعانو 0 نيب مت ديغب

 .لئاح م“ ردي نم باس
 لتام نايل راوخ

 _لئاو ءانإب كيعت الف موقب

 .لبانقلا» انقلاب مهلا نرسل
 ,لئاط ريغ اهبغ اروما كانه
 .لمالا اولكم دق تنم
 .لتاقن لاتتيل ارهج نودان

 درجأو

 تح يراه .جرخ كلملا راوج يف رفعج نب دلاخ ملاظ نب كثيرا اتق

 7 ثمل بلط يف دومللا أ مف . ىبعش لي ة هداك م هل ًايدص ىلا

 لصوي الف نعلا دالم تومرضحب كتمللأ نا الا ةاحن كل اا يدنكلا

 دقو اهب بييغاف نا دال عطقنا ي ىنا: 0 رغ اهلف ةليلو موب ةعم راسف٠ كيلا

 نبا لت يب ىلا يف لئاو نب ركب ضدا نا ىلإ مجرت# ٠ ىرافخ كانه ت0

 : ىلحما لوق كلذ يفو.ةق هيلع برضو هراجأف ٠ نابز ىلع لزنف .٠ ني

 ' انئابخ ىف اًمآينغي لظف  ملاظ نبا حامرلاب انعنم نحو
 جيخأ: اناط ناش نإ رعد ياخ نب هذ او تاق عياش لاق )

 تف ١ (٠ ) اخلاب انل ة ةقاط ال انناف رشي انرغي ال انرمظا نيب نم موتشملا اذه

 يدنكلا يف ملاظ نب ثرال لاقف ٠ لع ونب تعنتماذ هواتاعف ٠ ”هرفخت نا لع
 : مهو

 دوسالا ةبدتك اللا (9)
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 ,لئاو يح يف ترواج دقل يرمعل
 لي مل ةلارالا يح يف تجبصأو

 تمم ذا ينلخ ناك ذقو ُ

 مدونج 6 عب مث ةادغ

 ةكوس نزاوه 1 ف كت ناف

 اع يرادزلا ءرملا ماسي ناو

 بلغت يح يف ترواج لثاو نمو

 5 ١ ملالق نب راح اب موقلا يل
 رب اوصاي 8 سدع ين

 بصح يح نم نب ملا اوملسي مف
 رلحو ربأث 15 مكيفف فاح

 ا عر بجاح وم أمم ب عأذ

 :لاخو كمال

 يننا راحاي ريثلل كيبأ رمغل
 ان يدعملا ّيلل ملع دقو

 ةمجلظن اب ةفاننالذ

 2 برات 5 أم 3

 رماظ نبا ان ”صاع انتي راح ولو

 ,لئاو نب بيلكن م راج عنمأل
 .لئازالا بوطخلا يف انك ك اذ ىلع

 لئاو هافو يبوث كل انس
 لهاوكلأب تملوأ اَّلا سانلا نم
 _لمكالاب هما رة

 ,لئابقلاب اهراد يف ابطونس انتا نزاوه ايلع تنقيتسالو
 .لكحآ ةش فلأ ملاحمواو .٠ (لاظ برلل ثمباال يندكلت

 دج أءدو ٠ ةماملا ضورعب قف ةرارز ينب نع ملاظ نب ثرما ىتك لالا

 مم اًناذ نا>رحر اكدعوف نعللا يف اريس : لاف ةرارز ينبا طيقلو اًديعم
 00 ربذحاب هموق ىلا كلام نب رعاع جيرو ٠ ٠ رماع ومب انت مات ب نقل ةذإ

 توام + نلذلا لإ مهتبسنو ماكج موك نأ : لاق . ىرت ام

 لجر ىلا دعب اوثعبف» ٠طيقل حرجو دبعم رسسأو اهوباصاف !ديدش اّلاَنو اولتتئاف

 كلام نب ورع لاقو . هلتق ىتح برا ابرا ٌةعطقق ٠ ىرسنالا بدعي ناكف ئاطلاب
 : ةلوق بجاح ىلع دري *
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 ”هدعوو هراجأف ةرازز نب سجاحي قل نافطغ ةَتعنم امف (ةديبعوبأ لاق ١
 ١ 1 ةااوراسف مق يب يف ةناكم ماع يب 0 رعاع ينب نم ةعنع 3

 نم لجر جرح مهتدوَأ نم يداو وَ يف موقلا نم اسرق اوناك اهلف ٠ نزاوه
 ينتج ةلظنح ينب نم مث مت ينب نم ةأرع ءاب وه اذاف يداوبلا ضعبي ؛ ينغ يفب

 ار دنس ملط نب ثرملا ناك ةتريخأف ركل نع اهلأسفا او اا

 2 تسناف هلحر ىلا يونغلا 5 قاطناف ٠ هعنمو هترصن 3 55007 ةرارز

 تصهذ دق ءاناكإ هدأت هع صوحالا يونغلا ا ليللا نم طسو

 ىلا ىهعنتا ىتح اهرثا صقي كلام نب ورحم ةأرلا عبتو . كيلع ةرذنم يه : لاقو
 كلا: رنا ٠ موق يأ ينيربخا هدير فسد را

 ونب كلوا : لاق ٠ ءاسنلا زاختاب نوربديو ءاسألا هوجوب نولي موق قا

 رظنيال ريبك عش ىلع نودغي مهل : تلاق -موقلا يف ام ينيئَدخ : لاق لماع
 : تلاق .رفعج نب صوحالا كلذ : لاق .هيجاح نم ُهَل اوعفري ىتح هيّقأ
 مذع هناسابتموقلا مذعي عردلا قلح هيدعاس رعش نك قلقل ديدش اباش ترو
 اللهكت ارو : تلاق .دلاخ نبريشب نب ةع كلذ : لاق ٠ ضوضعلا سرفلا

 نب ورع كلذ : لاق .اوتصنأ قطن اذاف هيلا موقلا فرشي نا ةعم ليقأ اذا
 ملكت اذا انسح الب وط اًباش تآرو : تلاق ٠ ديزيو ةعرز هانبا نايتفلاو دليوخ

 رماع كلذ : لاق « لحتلا ىلا لوّشلا لوؤت اميهيلا نولوُوي مث ال اوت فر

 ربخو هيأرب هربخأف ملاظ نب ثرمل بجاح.اعدف ( ةديبع وبَأ لاق ٠١ كلام نبا
 : ثرال لاق. مناص تنأ اه كاونأ دق رتاظاوتو 0 لاقو موقلا

 2 ا تربت عشقت لاو. مهلا! تاناتنأت قأ' كك ناف اكلنا كلذ

 : لاقو كلذ نم ثرملل بضفف ٠ مولم ديغ ينفع



 ف ا

 ةبس# وهو لجرلا ىلا  ىذمو هادعتف ةدعخ نبا ىلا ىعتان ترا ليقف

 لجرلا» نع ّقَغ لتسال :ةملكي لعجو هركى تح هلكحاكب ةنجف [دلاَ

 رع : ةورعل لاف ٠ ةلتق ى> فيسلاب ةيرضف مان وهو دلاخ ىلا ىذمو تحن

 : كلذي يف لاتوما دنا كلك يلا سانلا

 رلاج تكتف له بالكح يحو  الئاس تكن ا ناهنلا لئاسالا
 ردقار ريغ 2 الكي ةورعو هنود ةدعج نباو هيلا توعَع

 ردراح ةوادعلا ىثخع لكسصاك< هزوج ترشاف الجر اضن دقو

 ةيالعتلا طبت الا تح مصوب , هضاب خوفا كسلا
 يدهاش ةدعج نبا دعب نم ةورعو هرعذب ينم هللا دلع تلفأو

 ريهز نب نبق زينلا ثسبو ٠ نع وج كلذل تضع هربت نإ نافطع كنا

 تامالا هذه ةعذج نبا

 اليلمل هتلوبت يذ نم ىفش ليلخ نم ايم هللا كازج
 اليوط انمز يمظعا تت نزح ليخدو ىّوج ات حنا
 اليقص فيس هب لفحت لو ٠ هيزج ابا ّيرفعلل توك
 اليخ انك هيما كو ٍضيغب يب ريهز هب تأ

 اليللل زمالاو رابعلا :يلحي ٠ نم تنكو عاننتتلا كتفك
 0 ثرلل اجا

 اليصأ اًررح كر تال منك متاق مك

 البيتا :تتلك هاا قل لا رك مق نكحاو

 اليتقلا لتق يذلا اددرط + اا اولتق مه اوناكولو
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 راذدلا نب :ناعنلا نا مث دعوا لاق ٠١ ةرخآب ىلوأ عبتت لات ام: لاقو

 ام ىون يقليد لكأب رفعج نب دلاخ قفطف ءارم مهل مدقو كلذ دعب مهاعد

 تأ : رفعج نب دلاخ لاق موقلا غرف الف ٠ ثرملا يدي نيب رثثا نم لكأب

 الا ات ان كرت ا ىونلا نم ملظ نب ثرمل يدب نيب ام ىلا رلظنا نعللا

 1 121 املول ا ىرتلا !تاتودرتلا ةحلكسأف انا: امأ« تزال اد لكجا

 دقو ثراح اب ينعزانتأ : لاق . عذانب ال ناكو دلاخ بضغف٠ هاو تاكو

 مل موي كلذ : ثرمال لاقف٠ ءاسنلا روح يل امش كتكرتو كترضا- تلتق

 راهز:تاتف ذا يل ركتت ًالهف“: ناكل اك يلاكع مويلا 0 86

 نب ثرال عيش .كلذ ىلع كرككا ىلي : لاق ٠ نافطغ دّيس كتاعجو ةمذج نبا
 : يخت اه لاقو اهدنع برشف رّرْثَع تنب ىلا ماظ

 رفعج نباب هدعب نم وا 0 كتاف يأ ندللا كييك ملت

 رذحاو رهدلا ىدم يكتف ؛ ننمأت الف 1 داس قامت 'ذق دلاخأ
 رقبع جاتا ذا فا ةارغولا ١ [سراونا سال نا يقتدعأ

 راعي ثداؤملا هللا يقبل نمو زا رانا رهدلا ”هياضأ

 رديج ريغ هموق نم قف فكب ةبرضب ءونت نا اموي كلف
 راق نعلطاب هاوس يأ. ءانث + "ىلاو» نواره ايلع“ انسه فس
 د1 لل نإ نابع لاق“ ٠ هب لذحي ملف ةلوق رفعج نب دلاخ غلبف ( لاق

 ثرالل نأ هربخاف ءزج ابأ تن د١ يباب : هنبال اير سبق لجر ناكو دلاخ تخا نب

 تيبَأ ناف ٠ بارشلا بلغ دق لاف ةليللا كتيمم فخأف روتوم هيفس ملاظ نبا

 نود ةدعج نبا مانو . هئازاب الاجر اوعضوف ٠ كسرجل الاجر ةنيبو كنبب لعجاف
 . در انف داو ةزارضن نأ فرعي نعال فلج نق نلاعتو لجل
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 نباي ال نابذ ينب ءاسن تناكحو . ذئموي ةتباصا ةحارج نم ةعقاولا كلت

 ا ا وب تاس ٠ معنلا

 لك كح فورا نول أشنف ٠ نهعم ثرمل يكسو نلاجر نيكسو

 نافطغ ْي ةوادعلا قفساؤ 5 ةعدج نب ريهز ردلاخ

 ناك اذا ىتح هرهد نم ةهرب رفعج نب دلاخ ث ثكتف « ةديبعوأ لاق )

 قس 00-1 دئموي دلاخو ناك ام ةيذج نب ريهز رمأو 5 نم

 دع هردق.ام نحيا ةزيلل كالمارذكلا نب. نايغلل قل ناطق سبع ةوادع
 نعللا تدأ لاق أاسرف هل ىدها دق ملاظ نب ثرال هدنع ىنلأف سرفب هانأو

 سرفب كون ناف ةرق ينب ليخ نم سرف اذه كوادف ىلهاو كحاص معن

 0 ١ وزغل ةطترا تنك بسنت بسنت مل نا رابغ قش

 أ: لات يسعلا دايز نب عيبرلا ماقد .كيلا هده ادلاخ تمرك ًأالف

 َ تطبترا رماع ينب ليخ نم سرف اذه كوادف يلهاو كحابص معن نعللا
 تعال ةونقر لع هر يبا ف ةكاتمإؤام ةدزخ ين قت[

 : لاقو كلذ دنع ناعنلا بضغف ( لاق ٠ ٠ مهريغ ىلع رعاع ينب

 ةناكو مالعأ قاتش اهلاذَأ ناك يتاوللا نيل .انهاشا مككيخ يأ سبق رشعماي
 ىلع رودت ادهفادشسا 2 م كلاحت معطتسملا قاقر٠ ٠ عابضلا راجو اهرخانم

 ليقل كلت نا نغللا تأ 2 مك: دل دلاخ لاق. طحت نا افجراذم

 ا ملاظ نب ثرامل ىلع كلذ دنع ناهعنلا ب برضغق ٠ .هنابا ليخو ةليخ

 : ينغتا ةنمقل دلاخ لاتف نوبرشي اومتجا

 .ماالا ثداوح لوق سئبلو يترفو بابرلا» دن راد
 [ضغو اطيع العمل ئج مالظ نب ترفل نضل .ملاظ نب ثرملا تالاخ هو
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 ردا لرعاحج ان تادف“ اولاع لكك وهز تار
 رذان فسلاو فيسلا لصن ناعيري امههالك ناضبنب نيلطب ىلا

 رهالظفلا نيدشلا 7 ئم هزرحاو رفعج نبا ت تبرض ذا ينيعتأشف

 ٌرضات يندلت مل ريهذ منيو دلاخ ملا لبق نم ينتيلايف
 رئاشبلا كبلع تدر يذلا اذاه يتدلوذا يب ترشب دقل يرمعل

 : ثدلل قدصيو اًريهز ولتتب نزاوه ىلع َنِع رفعج نب دلاخ لاقو
 ارارحا اودلاوتف متقتعا امدعب نزاوه قزنكت كنك

 ارازوالا رثكاو فونالاعدج ام دسب اًريهذ مهيد تلتقو
 اف هوت دقق اهزأ مهدالبو مهلابج نزح تاعجو

 اراكبا انام كولملا لقع مهئامدو مهتانب رم تلعجو
 : ريهز نب, ءاقرو لاقو

 يعارلا هّلغلا هيد طي قح اهلاسن ال اًناف بالكح 2

 ايعادلا بوث ذا احن اًديسااّلا مهديس لوح اوماح ةعذج ونب

 رفءج نب دلا> لتمم

 نيب صالا جاه يذلا ناكت ةديبعوبأ لاق يرملا ملاظ نب ثرإلل هلنق

 نب ثرملل طهر ىعراغأ رفعج نب دلاخ نا رفعج نب دلاخو ماظ نب ثرمل

 لتتف ضارح هَ لاَ داو يف مثو ةرم نب ظلغ نب عوبري نيو لك

 يف كاه اًلاظ نا اومعزو ٠ ءاسنلا تيقبو مالغذئموي ثرملاو عرسأ أ ىتح لاجرلا



 عقبك ))

 اهلجر ىدحا.يف نعطف .اهاَسذ يف ةيواعم اب نعطا : دلاخ لاتق ( لاق ١

 نعطا : ريهز لاف. طع كلذ يف يمو لاذختالا ضعب ءاسعقلا تلذاف

 ةيواعم اب : دلاخ هادانف ٠ لماحتف . اهالجر يوتست نكي هدكي٠ىزنالا

 ىلع دلاخ ةتللو « لاق ٠ تاذذلاذ اهلجر يف حيرلا عشعشف (١ كلل

 نااخا ةح وأو هلق ىتح سرفلا نع هب فختساؤ ريهز قنع ءارو هدب لعل ةفذح

 مهنا اوفرعف٠ 1 انولتقا رماعل ان : لاقو ريهز 2 نع رفغلا عفدو ةقوف عقوف

 قالو ( لاق ٠٠ مويلا رئاس ىماعونبل اهنا هارهظ عاطقنا او : ءاقرو لاَقف « رعاع ون

 كسار من: لاف ريهز سأر نع رفغملا دلاخرسح دقو (؟)ءاكبلا نب جيدنح
 ريهز سأر جدنح برضو ”هسار دلاخ ىّجضف ( لاق ١> كموي زي مل ءزج نأ اي

 ٠ نينمعلا رثسا ناكو ناعرد هيلعو فسلاب دا سار ريهز نب ءاقرو برضو

 نع موقلا ريهز أنبا ضهجاو « لاق >١اّبش ثا نغب ملذ» حافلا لثم رقا بزا

 تنكح دق هاتنهلاو : هانبا اًريهز ذقتسا 3ك اًعترم هاعزتناف ريهز
 ةصغ هتلالخل ناك جدنح لاف . اجدنح مالو مكعفنيس جرملا اذه نا ُءظا

 ناتنكت* يالجرو ةتبرض دقو ديدش دعاسلاو ديدح فيسلا : ماكت اذا
 كت قرع تبرد ساب عقد ني قلق فيسلا تع ناكل ف

 اذان ريهز ونب رظنو ٠ تنا يب هت :دلاخ لامار ناك نارا

 مهأقستس رساف ٠ ءاملا مابا اوس ن نا ريهز ون ىعنو٠ عامسلا تفي د خرا

 ةغلب ىّتح٠ ٠( اما هيلع فاي مومألا نا كلذو لاق ٠٠ اتطع كج ىّتح هوعنف

 لمْخ : ةّيحوبأ لاق ) ءاقرؤاب: يدانيو شطع انا ةّيمأ 21

 : ريهز نب ءاقرو لاقق . ةثلاثل تاف هوقس كلذ اوُأر الف ٠ ( سان اي :يداني
 حدنج : ةخسن فو (0) |دحاو اناكم نعطا ين 101
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 ناك نم 0 4 ىّتح ةناكم حربي الريهز باو ةحاور يفب 2 -

 ةثدخ ”.لل نم ةئبر ريهزا ناكو ( لاق ١٠ثرالو ءاقرو هبا ريغ ُةعم
 ةهمرتال نادال حود ةلظم هل هل تاكو ميصا ىتح مثرعا ع

 00 تّسحأ نيح اهنم سرف ثلبص صاف « لاق ٠ : ثداوطل حف انراتح

 ٠ مهيلا كودو لذل يري شير لاقف دا الل ةريعز اقف «ءاسعتلا تعو

 ضو ريهز لاقف٠ ةيدغ موقلاب رضاح ساود ليثلو الا مهب مهنذؤت ملف

 ٠ ةليللا ذنم مهثيدح ىمهت نيذذلا ءالوه : لاف ٠ ءالوهام ديسا ان: 10

 111 [ جس ناكر رزهز سوو (: لاق)ءايجلتا ئذفأ دينا قكرو (لاق»
 ٠ مهتم قوقع ذئموي وهو ندب دق ميش نئموي وهو ةسرف ءاسعقلا رثدتف

 ىفب ىلع اومعُل مهلام ةهج اوفلاخ مث .امهيسرف هانبا ثرملو ءاترو ىرورعاو
 ديري رماجيل ا : رماع ينب نم فتاه فتهف ٠ هوذخاب الف ملام ناكم صاع

 : ريهز لاقف٠ ٠ موقلا نم ندم ىلع يع نال نعل لهال راعُس وهو رماج

 ام ءاقرواب رظنا : ءاقرو هنبال لاقو. نينا لها امنا تملع دق نييلا هذه

 ملأ دق طو لاب اهدكبو اهدهجي ءارقش لع ندا را ءاقزو لاق كدب

 تمهذف ءارق 2111 طرا تير ام ريهز كا ىنعي اهيلع

 ةفذح يمثو ٠ ءارقشلا ىلا طوسلا ىلطي ام ايش. ةناثلا ةملا يف لاقو .الاثم

 نم ءارقشلا تناكو ( لاق ٠١ رفعج نب دلاخ سرافلاو رفعج نب دلاخ سرف

 0 1 لملف اهرب ءالصتلا تدر توا لاق! لح
 دلاخ لاق ةفذح اهب قلعتنت مو ريهزب ءاسعقلا تطممت املف ٠ اًريهز ينمي عدجم ان
 ٠ يواعم كردا : جوع ناصح رارلا ىلع ناكو ةدانع نب ليخالا ةبواعل

 ٠ امهيبا نع يا ةنع ناشطوي ثركلو ءاقرو هانبا لمجو ٠ اريهز ةيواعم كرداف



 " فلازم" ىلإ
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 ١ لاق . ىش هيو ريهز نب ثرإل هارقو بطولا بلح يذلا ناكو « لاق (

 تان. اها ةرخ أ ةذا ىف مهيدان دنع رماع ىلأ تح ريطي جرخ

 اذه نم فرشإ وكتاذلا ةريمشلا اهيَأ : لاق مث نورظني موقلاو اهتحت بطولا

 عرب 1 درجاما لكي انهى 5 لاق. ةمعط ام يرظناف نبللا
 اًربخ ربخي ٠ صرت مل واح وه اذاف نبالا اوقاذو درع نب ثرمل وه اذاف هرتأف

 لعب ٠ بيرق انيلط نا انربخيل هنا :اولاقف ٠ سراوف ةتس ةعم كرف.  221١اورظنلل

 تلاقف . ليفلل نع اولزت ةيذج ينب لبا اور اذا ىتج ريسلا أ اوصتقاف . بتل م

 هب ىرن نكت لل ن اك حامر ةباغوا ةاضع نم ةجرخ ىرنل انا: ءاسنلا 200

 ءاعرلا صو م ٠ ءاسنلل ام لثع اوريخأف ٠ نب ديسأ ةيعار تربخأو ( لاق

 ةعارلاب هب ةتريخا اع ”هريخأو اًريهز هاخا دبسا قآف.كلذ لباس

 اهحامرو رعاع ىنب ليخ 9 انا: لاقو ٠ روفن () بْزا لك: ريهز .لاتف

  0ناو كتكوت اتكيت نا لاكش تالكوتب اما رماع وج تافه

 ُكتّضع اهتئطو ٠ مهناف ريم ونب ماو.( ىأللا نوديصي ميلاف سعكرو نب اماو

 لاق ١٠رطعلا نوعيدمف لاله ونب اماو. لال سوؤر يف مهلبا نوعري (

 ةداعنب ةيواعمو ءانكبلا نب جداتخو ةفذح ىلع بالكنب رفعج نب دلاخ مه )١(

 وهو (لأف) ةيواعم وه ليخالاو.ةيلمخالا ليل دج ليخالا وهو رارحلا سراف ليقع نبا

 صاع ينب رئاس نم سراوف ةثالثو . بكر نم رغصا ناكو ناتباَّوذ هل مالغ ذوي
 يونغلا ل ورمع اهابا هراعا عيد هيأع تناك للا ريغ غرد مهدحا ىلع ل

 ةعرالا تاذ اهل... ةدلاق ناكر. هم: دحاف لك ناكيدارما مجال نبا عرد 57

 اهرمشي نا دارا اذا امج اهو ضف. قاعت يرع امل تناك امال كلْذِي تسمم اع

 اياه رسسلا نين زيتا نا
 ىشحولا روثلا ديس
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 رسل الوملا تركي نعله 5 يطع م رثبرخ نلت

 دينت الو تايزلا ديب# ”تاعراق مليوظلاب ينمو

 دع نم املا اورجأ دقو سا ىذب اهكاري تكحو

 يدوهش اهل تكري دق ارصنو 2 ركم يف ةعذنج ىنب تكرت
 00000 2 نب داع فاق ةنارط نامزلا برضف ( ىعضالا لا

 نكتو ا ام :ريهزأ دلاخ لاف - يسعلا هع 2 نبريهزو

 ا لثق ام ينيي ( يبمتالا لق ١
 كلذ .نا سلا نتن. دعس .نيبدنمح نب جي قربشأو ؟ ىعصالا لاق ١

 9 لاق 4 هسسو ريهز ه ا ع دنع ظاكعي تاك مهد مالكلا

 نم ةريصقلا ءارقشلا هانه يدي 1 ل ل ناك نا ىسع

 ءاضببلا هذه يدب نك 0 مهللا : ريهز لاق . هيلع ينعأ مث مث ةعذج نبريهز قنع

 :لاتف .ريهز اي هللاو تككه:شيرق تلاتف .اننيب_لخ مث دلاخ قنع نم ةيوطلا
 1 مكل ملعال نيذنلا هللاو مكنا

 "با نع زال محازملا نب ناولس ينربخا : ةديبعوبا لاق

 ا و أ تش ع تكنناكو تاوار فلاب ريهزو هَ ركاب صاع ونب تناك

 ا ورع نب ثول اهوشا ع رف ٠ هدلو ما يثو ةعذج نب ريهز ةأرعا

 ردز آ:اهينبل هتخا تلاقف . هوقثواف مكيلع ةعيلطل راهلل اذه ن ١: : هيلمل ريهز

 ام يناير هنا: ثرثل اًبيخال رضاع تلاقف ٠ هواخم هومر 2و هوةثوتف مكل اخ

 اوذخأو اطو هل اوماح مثال 0-0-1 نا ديعو ةراذن لجر ةئاف ريهز لاق

 ١ تسسلم 0 أنمع ةنم

 لوو“
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 ريهز اهانأ ظاكع مايا ناك اذا ناكو مث زم ديهز ناكو (لاق) .لامخلا يف ءاشلا

 مهقانعأ ىلإ اعماك ىلا" هلال نزاوهأ هقاك ذو لك نم سانلا انأيد
 ىخأ داي 0 نم كلذ عاخ ام دعب كلذو منغلاو 1 نعسلاب ' ةنوت

 0 ظاكع نمسانلا قّرفت اذا مث مك نب درع ني ديسأ يب

 يتلا نينسلا تكسو هيلا ترذتعاو , يحب يف نع نزاوه نم زو ةتتأف

 تا لا رح اع ا ملق قاذف ٠ سانلا ىلع نعباتت

 م هيلع تديصأو نزاوه كلذ نم تبضخف «افقلا ةوالط تقلتساف ءاهزدص

 ترءاذتو (لاق) دسم نم اهرحوأو نمدلاو ظعلا.نم اهردص ف ان
 يارد. نلعجال هللاو::لاقف رتب ني دلا كك طنوس ا

 رفح نب دلاخ لوقي كلذ قو( لاق 7٠١ لت دأ- لشأ ل
 بالك نبا

 00 7 كانو 1 ف مكسيادأ لوريدا

 ديلإل يف نادر اهنلأل زج اهزسأ ةبّرتم
 ةووصلاو ١ _ كلبا كر اهارثؤيلا نيعارلا يصور
 يدخل غسرلا يف جاعلا بلقك ثعشس'' نكو : ةازتلا يف, اهارث

 دوع ريغو شيشخل دوع ىلع ينكح ليللاب اهطابر تيدي
 ديسأ وأريسهز. نم اًراهج - انهلع.يفدرخب هللا! لعل

 هواش للا نيل تما نان: لرفان لوا
 دوسالاك2 سزاوف "نعي .قلانق 101 كراسملا ف سعد

 دش هذا 4 مانت قاس مون رظيغ نب عوبريو

 دلو ىلا حم ام لمارأ ميصع يب ءاسن اهب تكضرب
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 مل ناحرلا امل عفر اذا ىتح موقلا ةبلطو (لاق ١٠تردحتا مث اهيف نيحيرا

 ىتح اجراخ حابر قلطناو .تاذ دق جراخ حاير رثا اودجو ىت> هللا ملع امهوبرقي

 لجو اهنم ناسرق نانبا انو ةأرما هيفد ضيغب نب رافا تيب اهلع ةهدر درو
 هيف ل 1 يق تهاون لف“ أشطع حاير تام دقو ليال يف عتاد ال

 ٠ برشا كجيبو ينيعد : اه لاف ٠ راتبا : 2 تلات افا 0

 تع : ةئاق اهشهاور هب مخ اصقشم اماو انركس اما ةدددح ذخاف٠ 0

 : نيتيصلل يفو اهيف حاير لاقف ٠ هموق ا مث. لهن ىتح ءالا يف
 يلوق افرق ولعيو ًانح ينكح رأتسا 'ىل تلاق

 قالا تيقو © ةادغاو قم“ وا: اةماسا: 1 اد

 (5) ليملا بناج ةزاجرلا ندع 1510-١ نضال ئدل نضال اذا

 ل تح ع نيس وس مس

 .٠ ”يسيعلا ةكذج نب ريهز لتقم

 : ىريفلا ةيحوبا لاق : ةدسبعوبا لاق ٠ بالك نب رفح نب اح هلتق

 نب ريهز رفعج نب دلا> لتق ثيدحو ساش ثددح فارصنا ني ناك

 ىرت ال روصنم نب نزاوهو . ةنس نيثالثلا ىلا ةنس نيررشعلا نيب ام ةعدج

 ءاعر مه اغاو اهيف ريخ ال نمو نزاوهو ( لاق .ابر اّلا ةيذج نب ريهز

 وهو ةميذج نب دْيَسَأ نب نيصحو ةميذج نب ريهز نب نيصخ ينعي )١(

 دحا لام اذاف اهجدوه يف ةآراا عم نوكي ءيش ةزاجرلا : مرثالا لاق (؟)
 لدتعيل ىرخالا ةيحانلا يف ةتعضو نييناحلا
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 ةرص ًاهسوؤر قوف رق ( لاق ٠١ لوزتلا: ىلع ناردقال نيتدارتم اهاكل |
 كلذ لثم ىلا اداع مث.اذه ام :الاقو امهيدياب اكسم كمأو محلا ايقلاف» ٠ رضرتخف

 نيمظعلا ايقلافءرصرصف امهسوؤر قوف درصلا صو. .امظع امهنم دحاو لك ذخاف

 . ةعطق امهنم دحاو لكذ خاف .ةثلاثلا اداع مح .اذه ام :الاتو امهدياب اكسمّأو
 ثالث كلذ العف ىتح . نيمظعلا ايلاف .رصرصف امسوؤر قوف درصلا ف

 امها ناتظي اناكدقو + ١ ) مالظ ىفدأو ملظ ىفدأ موقلاب اهه اذاف . تاع
 موتا وتلا يلا يلف ىهذا : حارا ٌةيحاص لاَقق ٠ موتلا ةهجو افلاخ دق

 مع نع حاير ردخلاف ٠ ينكر نا ٍضام مث مهزجخت ىتح مهثالحأو كنع

 ناك لثم اهتن رفتحاف ةّفْض لأ ىتح ةلحارلا رثا ادعو ةجاردا دْمَأُف ليخلل

 هتتبكر ىلع ىرخالاو ترس ىلع اههادحا لم هيلعن ذأ مث» هيف حوف فنرالا

 0 هولآسف٠ ولا ىلإ عال تلا ةماعلا امهيلع دش مث

 كر دان ند 3 اواو وكت مهنم توند دقو هل ةلماك ينغ هذه

 قا كلذ ةيذكم ال : لات. كفلخ ناكيذلا نم : اولاّتف ٌةفلخ لجرلا

 ةملع ملعن ىتح انيلع اوفق : امنبعم نمل نانيصحلا لاقف . تارعسلا نم لّرالا
 مولا فتوو ايضف ٠ ٌدحا هيف امهكرشي نا اديري | 5 0-000- انكمأ دقو

 ٠ يناردتياف يلاغيري الاز ام امهيسرف نالقني امه اذاف: حاير لاق «اولاق)٠ امهنع

 ةوننلا دارأو هيمرأ نا لبق حالا ينزعطو ةللص تناش لالا تسمرف

 ةهباص هب تقشرف مهسب ةتربدتساف ٠ هب يوه ن ريرقلا رسول

 ٠ موقلاب اتمملم امههاسرف ّدنو « لاق ٠٠امهبلص ترتب دقو لاصوالا ىنحنم رقفذاف

 تزربف تدنسف ةمر تنتا ىتخ امه تجر امهر تنعاف حاد لآن

 ءىش ىلدا يأ (9)
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 حلب هلثق معن :اولاتف ٠ منغ ريهز ىف بدحلا فرعذ كلذب اًريهز ةأرملا تن
 ةعزخ نبدسا يبو حامطلا يفب نم هلام قل دقو ةنم ءارب نحو كدرالا نبا

 ىورالا يري عموما اذا نع ريكو هدنع ليللا نوكي ناكم

 هاا ري لاق 1 ًاحابر نك ةعدج نب ريهزل نايتسا الف
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 هنا تربخ نيح ساشل تيك
 قدس اذا انا

 هلكشك لكس سيل ينغ ليتق

 ردراعب تكن تا

 ةلوعو تدبح ام هيلع نزحو

 مدل 0 ا حلا ناك اب شاذ
 ةّرم ريل ىلا يعادلا ترص ناو

 ة ناك مث ة 42 جر

 بلس ليللا رخآ .ينغ ءام

 سا لدلز ةردبخلول ناك امو

 باجي 'رملل نيملل يرمعل كاذك
 3 نيح ةراع ساشل قحو

 بختا وهوا رددلا ءوض لثم ىلع

 بهريو شحم .اويخنلا ىدل ناك
 بركي نيح هل وعدي ال تاج

 بهلم بلقلا ادبول هيلع يباتف
 امو سانلأو . ساش امو ساش : ساس لتق نيح ةعذج نبريهز لاقو

 ٠ هموق ىلا فرصنا مث ( لاق ١> ساب احب نكي مل ساش لتقم الول ٠ سانلا

 نا لبق اًنغ سبع ونب تزغ مث « لاق ٠٠ هلتق الا يونغ ىلع ردقيال ناكف
 نب نيصللو ةييذج نب ريهز نب نيصخلا ساش يبخا عم 37 هيد وأ اًدوق اوبلطي

 انس ملا: حابرل تلاتف٠ ينل كلذ ليقف“ دخل نك نإ علف نا دكا

 يب نم لجر افيدر حابر جرح ءادفو ةيدب مهضرت وا "يش ىلع حاصن

 دق امها اّلا نايري ال ملل ٍبَأدَأ اهف ةنيحص امهعم ناو
 ةرضو اههنم دحاو 1 ةنوصلا يف امه.دبا 57 .موقلا ةهجو افلاخ

 دعج ينب نم هنا يريمللا ةبح وبا مرو )١(



 مالا

 الابنلا ىفت امنومري اذا 2 حادر ةململم ةتببتكح

 الاملو ةّربملا هاّقل» اًريخ ديزي رفالا هللا ىزج
 الازن ةزان ريخل ديزي ورع نب موثلكن با هذخأع

 الاجا اذا ناعطلا نولبجي ديص نارق ينب نم عمجم
 الاهتلا لسالا اهردص يوري يح ءارفسلا مدقب ديزي
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 ريهز نب ساش لتعم

 لاف يونغلا ىجي وبا هنأ يل 01 لجر يثدح * ةديبع وبا لاق

 دروف٠ برطو بده تاذ ءارمح ةفبطق اهف ةومجم كلما هأيح دقو ساس درو

 هناتفب نان أذ .ةريمغا يف هها هيف كسلا نب حبل ىقلم ءابخ هملعو رت

 : لاقف (لاق ٠١ لفحي ملف . رتتسا : 0 هادانف ٠ ءاملا هيلع قيربم دعق مث

 ييطنا : هتارمال حاد لاف لفحي ملف ٠ كيدي نيب تويبلا كحيو رتتسا

 نال ىوهذ كي اال ما أَ 1 تعزاناو ميشو 4 هسوف هيلا تادف . يسوق

 ءلطماب رخو اهاصفف نيتراقف نيب بلصلا 121 يف مهسلا عضوف هي هلا

 هتنب هعاتم وأو 00 هلكأو هلج رو هيلع ةمدهف ارح هل رفحو

 : (يغاطسو جمل 0 انلا ةعذج نب ريهز دشنو «لاق»

 :راشا : لاّتف اهطش ةأرعا ىطعاف هتقان ريهز رك. عوجو ةئئاج سانلا تباصأ

 ا كلذ تحرش بيطلاو بدهلا يل

 ٠ابم ةأرملا ترتشاف ٠ بيطلاو بده ا يف ةعببأ امنت يعم 0 :تلاتف حاب

 هتبوكر لكأ : ديمحلا دبع لاقو 010(

١ 
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 موثلك نب ورمع رسا

 د مين لعىلختلا موثلك نب 0 لاق يرخا نبا ربخأ
 لا باصأو مهنم هيدي الف ةملعت نب شف يب نم يح ىلع كلذ هوزغ

 ةفينح يفب للا ىهتنا مث ٠ يدعسلا لدنج نب دمأ 5 نع* ناكو٠ ابامسو

 نا نم لوأ ناكف * رج لهأ اه عم ٠ ليغ نمسا ىو ةماملاب

 موثلك نء ورم مثار اهلف ٠ رش نب ورم نب ديزي مهيلع مح ونب ةفينح ينب

 لاقف ا

 ارجل ععر ا الوجعالل تساوت رعب الف انهض نيف فاع نم

 ركعلا نوه ودلا بناجن رضم سيسامجو مي ون
 ديزي ناكو ٠ هرسأو هسرف. نع هعرصف ةنعطف ورع نب ديزي. هيلا ىهتناف
 هلو ىدلا كنا : 2 ليتر قا دوق اس ادق

 ان ن1 حرا لا نع يمناه اما ا
 : موتاكح نب ورع ىدانف٠ اًمنمج (يدرطأف هذه ى ةان ىلا 3 يلا مَآ

 راسف ب كلذ ديري نكي مو هوهق مل ونب تعج ل ل
 0 دكت راي يا ررطو معدوم نمزج ارصق ىلا تح هب

 : ىنغت ه هسارن: تذخا الق يخل ا هبسحل ىلع

 الاه كن رنيس رعشا و الاعنرا رعبلا يتبع عجاأ

 ولف ال ا(نسح هكا ١ دعم يف هلا لك

 الالح اينا ااكص َبلغتو ركب نب مثج ىبب غلبا الأ
 الاتقلا قدص دق عاطنةادغ ورم نب مرقلا دجاملا يان
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 5 موثلك نبا 2,

 ايردنالا روح يقبت الو ءانيجصاف كني: ىه الأ

 انس اهطلاخ ءاما اماذا اه صل

 باغت ينبو ةكم مسوم يف اب ماقو ظاكع قوسب ايطخ اهب ماق ناك

 ركب ءارعش ضعب لاق. كلذب اوم ىتح ثراكو مثراغص اوريو ادج اهمظعت

 : لتاو نبا

 .موثلك نب ورع اهلق ٌةديصق  ةمركم لكنع بلغت ينب ىف
 موو ريغ رعشل لاجرلل اب مهلوا ناك ذه اًدبأ اموري

 : هل ةديصق يف موثلك نب ور“ لعفب رختب يبغتلا مرضا 2 لاقو

 ا يما مدختل اعد دقو دنه نب ورع ام كرمعل

 ”قلاب ةامدن“ نما كدسمأت:. .اًنلضم كسلا ىلا نك |

 قدر ةديدخلا يفاص ىطش يذب ةيرض ا ىلع درع هللجو

 ا تامعنلا ني رذنلا لتقف تكا ةرم لقب أ هرسل ناك (ل

 ريل ةلوقب لطخالا ىفع هاناو

 الالغالا اككفو كوللا الق اذللا يع نا بيلك يأ

 0 فرع نبا نشف لتاق وهو دابع هل لاب نبا موثلك نب درمعل ناكو

 رعاشلا يباتعلا درع نب موثلك مهنمد رقاب بقع موثلك نب ورمعلو ٠ سدع

 قتاسلا نشل
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 بوبا نب جير ور يءاطقلا نب يفارشو يب ينثدح :يبلككا نبا لاق

 نم اًدحا نوملعت له : هئامدنل ِس تاذ للدم كررع نا ةدتق نبا نع

 : اولاق. لو :لاق» .موثلكن ب در ما معن : اول انْف» يأ ةمدخ نم هما فنأت برعلا

 نب موثاك اهلعب و برعلا ْزعأ لئاو نب بسبلك اهو ةعمر نب لهلم اهاأ نال

 ورع ىلا دنه نيورمع لسرأف ٠ هموق ديس وهو ورم |هنباو 520

 ةريطل ىلا ةريزطل نم ورع لَقأف هم هما ل ةلأسو هريراس موثلك نبا

 أ ٠بلغت ينب ن م نعظ يف لهام تنب ىلع تانقاؤ» بلغت ينب ةءاج يف

 لأ هوحو ىلا لسا ٠ تارفلاو ةرب لل نيب امف برضف هقاورب دنه نب ورع

 دنه نب وره ىلع موثلك نب در لخدف ٠ لغت ينب هوجو يف اورضخ هتكلم

 ئرما ةععدنه تناكو ٠ قاورلا فاج نم ةق يف دنهو ليل تلخدو هقاور ف

 دل ةيظاف تأ تنبب لهل تنب قتل *ما تناك ءارعاشلا نمح نب نستلا
 دنه نب وري ناك دقو٠ تيمنا 0 يرعا نا

 مث ةدئاع ورمع اعدف ٠ ىل 9 سلو فرأطلاب اعد اذا مدخل يتخا نا هما ّضَأ

 مقتل : قيل تلاقف ٠ 0 ىليل اب ينياوأت : دش تلافف فرطلاب اعد

 «تلغتت ا هالذ او : ىليل تحاصف ٠ تاو الع تداءاف اهتجاح ىلا جامل ةحاص
 فرعف دنه نب ورع هيلا رظو ٠ ههحو 2 مدلا راثف, وتلك نب ورحت ايست

 قاورلاب قأعم دنه نب ورمعل فيس ىلا موثلك نب ورم بثوذ ٠ ههجو يف ّرشلا
 بلغت ىنب يف ىدانو ٠ دنه نب ورمع سأر هب برضف هريغ فيس كانه سل
 071 ركلل 3 ىف «ةريزؤلل وح اوراسو ةناجخ اوقاسو .قاوزلا يف ام اوبشن



 فيوم

 . مزال مك كلذ ناف انا تاق راع ركل كل كلاخأ نويركيلا ملسو

 ويلا راك 0 ورم ىلا بلغت 5 لئاو نب ركب تبأف

 0 18 ممأ ص رخأ نع ليال اد ورع لاقف

 باغت تءاجو ٠ ريدم تل ةلظ يدم عا 00

 6 موثلكن ب در لاق هيمح مولك نب رع

 د لاَقف . كملع نورختب مثو منع لضاقت ةملغث دالوأ كلب تءاج محأ

 هل موثلكن ب ورع لاقف ٠ كلذ مو ءامسلا تلظأ نم ىلعد

 تلعف ول هللاو : ناعنلا هل لاف اه كل اوذخأ ام ةمطل كتتمطا ول هللاو امأ

 0 نبا سق اهب تلفأ امه

 كلملا اها : لاقف كلذ ب هيش يأ قنا ناننلب انا هلأ ةثراس * كان

 نكي ال لقدر نيد تست علق كرا تلعأ ١

 ماقو « تارعنلاب: مث ىتح اًديدشن اضغ ديه-نن. وزع تضف يا كنا تح

 مطتقاو اهدشنأو هسوق ىلع اكوت الازا ةروخما هتدضت لران ةرلع نإ

 ثرحلا دشنأ (يبلككا نبا لاق»٠اهنم * غرف ىت> بضغلا نم ه رعشل ال وهو هك

 . اًضضو هب نا: ٠ دنه نب 0 اعف. 00210 لص

 در لزي ملف. هقطنب بجعأ ملكت اهف .رتس هنيبو هنيب لعجي نأ أف
 ١9( هب هباحمال 1 امد رق ةعم هدعقأو ركسلا ط نم حدا

 يح لك نم امالغ نيناع م“ نا :لاقو كلذ نهم و يعمصالا ذو 6 2

 ا ان بر دس انك لك تنل نامغلا نأ . زايملا يدب ب مصاو

 ماق ورع يدي نيب ةديصقلا هذه لترا امل ةزاح نب ثرمحلا نأ هربخ يف لاق وا

 اك يانا ريغو. ؛4 ائيعظ اب د قرفتلا لبق ىنق و هتديصق لجتراف وثلك نب و

 وتلك ان ور* لوق يف بسلا هنا ركشو كلذ
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 ةزاح نب ثرحلا لوقي كلذ يو ٠ قالعلا هل لاقي مي ينب

 0 قيدصلا مصل ترعس ًالهف
 _مظعالا اهرشش نم بلغتو قارعلا ركب كرادت سقو

 وحلا« نم ايرثلا ناكم لئاو يف ل مارش تببو

 .مركألا ىتفلا لعف كلذك مهنيب اند ام صو
 0 0 ل ول ايل ذأ دب هللا ءاش ام كلذك اوثلف

 05 نب نانا حرش ٠ نهرلا نم داقأ هبحاص د قحب مهنم دحا ىوتلا تف

 يمشو ةفرطلاب اولزتف ٠ هرمأ نم سمأ يف يلع ليج ىلا بلغت ينب نم انك

 تاف ةزافملا ىلع متلمحو ءاملا نع مثولجأ مهنأ اوركذف٠ تاللا متو ناييش ينل

 هودعتساف دنه نب ورمع : اومضغ بلغت ينب كلذ غلب املف٠ .اشطع موقلا

 تكلاقو ءامدلا متكفسو ةمركل متكتناو دهعلا متضتنو متردغ: : اولاقو ركب ىلع

 نا تهو اهب سانلا متعحسو ةيضعلاب انوقثذق كلذ متاءف نيذلا تأ: ا

 قيرطلا ىلع مئانلخو اودرو ا ٠ انيلع لطابلا مك اعذاب رثسلاو

 : ةزاح نب ثرطل لوق كلذ قّدصيو ٠ اواضو موقلا راح ذا انباع لهف ٠ اوجرخ ذا

 ٍ ةارتصلاو مهمرج لآلا عشرا نكلو ارورغ ورع م

 نآبشلا مظع 0 لادم نإ ورع 0 يلاسشلا ورع وبا لاق

 لك نم نهر نيل نم ذخأ مهني مصأو لئاو يبب بلتو اركب عمج ال كلو
 يف ةعم نونوكي نهرلا كنلوأ ا ٠ ضفب نع نع مهضعب فكل مالغ ةثام يح

 نييبتتلا ةماع .كلهن» عريسم ضغب يف مو جهتاضاف ٠ ةَعم نوزئيو هراشم

 نم نابش نب. حابصلا تنب-هَسا ةيرامو . ليحارش نب شنق وه ةيرام نبا: 613
 دنه يب
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 نب هللادع ىنب يدان لع تفقو قتحتلقا ثتكرايذ١ تاتا ا
 طبقل لثم تمار ام هللاوف ٠ اريخ بئارغلاب مكسصوأ مراد يب ام : تلاّتف مراد
 تشمخل ةبيرغ يف الواف ٠ًرعد هيلع قات مو اهجو ةأرعا هيلع شمخت مل
 مث . اريخ اهيلع اونثاف . مكّتاعر نيب ىداعو ٠ حن اسن نيب هللا ببخ٠ تقلحو
 رك ذت اهعحا اهجوز لع . هموق نم اهجو زف اهبا ىلع تمدق ىت>- تضم

 ٠ كنع يف نسحا طيبقل نم تمار ِء ءيش يا : اهي نا هيلع نزحنو طيقل

 مث اهم عرسدف رقيلا درطف٠ برششو سبطت دقو نجد موي 5 لا

 ىتح اهنع ثكف ٠ طبقل َّ ١ ندلبحلا ناك وظن : ظنم ذا مف“ امد مح ” هيو يللتا

 مد من بو اهتا مثرقبلا درطف بكر مل ٠ سرطتو برش نجد موي 0

 ءام : تلاقف .٠ طيقل مأ نسحأ اأأ نيرت فيك اهل لاقف بارشلا يرو بيطلاو

 1١( اثم تبهذف نادكفسل اككجلاو ىعرمو ءادرشإا دل

 دنه نب ورمع دنع ر هيو باك 0

 تن دردتلا دنع كيلتو يا نراواكا لا نا هببَأ نع يبلككا نبا ركذ

 نوئءاض مهف موق راد يف اليتق دجو لجر يا طرش دق ناكو . ءامسلا ءام
 كلذ نينتت هيلا امهبرقا رظنف امهنب اه َنَنِق نيل نيب نا

 ةرع نب ليحارش نب سيق بلغت ينبل ىتحاو كلذ يلو يذلا ناكو٠ ليتقلا

 ٠ ةكم ىلا مهب ثعبف مهمالعأب مهفارشا نيل خللا رذنملا نا مث مامه نب

 ةئاغ هبحاصل مهنم دحاو يقبي ال نا ىلع اوقفاوتو ضعب ىلع مهضعب طرشف

 نم الاجر مهعم رذنملا ثعبو ٠ ءامدلا ن نم رخآلا:نم ناك امن ء ءيشب ةبلطي الو

 اهنم :بطآ ةكر نضرالا يف ى دل ةكر ايف |١(



 ل دو 000000

 4١م(

 «هيلا ةيرافل تيدهأ طيقل ىسمأ ايف «ريخل قيلخس هنا : تلاقق  عنص اب !متربخ
 تعجرف تآسنا ةصيخ فرط هيلع حرطو مان املف نم تر أمثل مالكب اهحزاف
 لفسأ يف وهو ادارق هلاخ نبا ىلا قح جر .اهري مه طيقل هنتناف .اهما ىلا

 انا ردنا لل هجوم ءاهزاقر 2 نأ كاباو كريعب لحرا : لاق ٠ يداولا

 ىذمو ٠هب بهذ يذلا ام هل 0س أطيقل دقفف سيق عيص و٠ ءاهسلا

 نم ةنام هاطعاف . هلوقو هبأ لوق نم ناكام هربخأف رذنملا لأ ىتخ طبقل
 ا ءانكت 0 ىضم م ةةراوؤ 2 0 دارق عم اه. ثعبف ٠ هنئاحم

 ءاًريسي ماقأو هريخ هربخاف هابا ىلاف ىرسكد نع نم طبقل فرصنا مث ًرهوج

 يف اجرح . اومهتنا دق مهادجوف نابيش ينب لح ءاج ىتح دارقو وه جرخ مث
 : طبقل لاقف لمزلا يف اعِتو تح مهلط

 اناعظا تنبب له قئاقشلا ضرع اعزج ةرظن تاهو دارق رظنا

 1١ ١ ردح ادكينات :١ قكك ١ ان ريعلا "عنا ةينرتأ نيف
 "ا لاق لكرلا تدارأ ايف ءاهوأ اهزهف دلاخ نب نسق .ان 3 0

 امنا كاف ءاملا كيبط رثكأ نكيلو . دبع كل نكي ةما كجوزا فوك ةينب اد
 يملعاو ٠ :اليوط اظيغ انل نيدلتسف تدلو نا كاراو . ءادعالا ىلا كب بهذي

 اهجو هيلع يشم اا تاع دل ادي نإ قررا م كجوز نا

 ٠ ةريك يتتيصقأو ةريغص ينتسب ر دّقل هللاو انما : هل تلق كاك يقلحت الو

 برعلا نم يجب رن ال تاع طبقل مب لكراو٠ داذ رش قارفلا دنع يتتدذزو

 هللا دبع ىنب ةلحم ىل 5 تعلط ىت> ال: : لوف . كموق ٠ ءالئهأ طبقل ان: كلاق الا

 : لاق . كموق .الوهأ طيتل اب: تلاق بارعلا ليخلو بابقلا تو مداد نب

 امبلا ثعبف ٠ ةلص هج موي لت قىقتح هدنع تماقاف ءرحببو معطي امايا ماقاذ ٠ معن
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 نب رذنلا نبا نايم نم ةناب ىنب اناك اعينص تت تل

 هلل : طبقل لاق ٠ دلاخ نب سق نب ن تيلي تال ءامسلا ءام

 اهعجأ ىتح اًرخ برشا الو ام لكسن راكحا الو لسغ يسأر سي ال نأ يلع

 اههالكو٠ باها نب دارقلا هل لامي هل لاخ نبا ةعمو طبتل جرخ» .تومأوأ انج

 لاق مث 5006 نايش يب ايتأ ىتح اراسف: انوش لاش

 منا اولاق ٠ ريمي ةئماز دسم تاكو نينلط يد دلاخالإ سبق مكيأ : : طبقل

 بطاخ كتئج : لاق ٠ كتجاح اف سيق أ : سنق لاق ٠ وه مكيف : لاق
 ةباصأ الا ةينالع هتنبا د هيلا يطخي ال نا نيمي سلق ىلع تنآكو ٠ كتنبا

 سدع نب ةرارز نب 1 : ا نمو : سق هل لاَقف « هب عنو 7

 :لاق . كسب و ىنيب اذه ناك ًاله ةصقلا اذا كنم اع: سق لاق -ديز نب

 . كعدخأ ال كتبجا نلو ( ١ ١ ةاضن نم يل امو ةمعرل كلنا هللاوف معاي مل

 دق يف! ١ يؤ 'وفكت لاقو مالك اسبق بعأد . كدضفا ال كتنلاع ناو
 تبت الو. موزك الو بان الو ةرباصم ايف سبل ةقان ةئام كتربو كتجّوز

 ةرارز نب طمقل تجوز دق يلا : ةيراط 1 ىلا لسرأ مث . امو رح الو رع اندنع

 تسي ال ةرارز نب طيقل ناف قآلا كلذ اهل يبرضاو اهعنصاف رودقلا يقنبا

 اودَملا امل : طبقت لاتقم وعلا اووكنف . منسم تي طل ندقو [ 00

 00 لايعلل ا لامك اردسأو ماقملا أماو٠ لامجل اهزهأو لامعلل اهادراف

 ةيراكل ما هيلا تش تشعبو ٠ هيف سا قللا ىلا فهذف“اطيقل ماو .امسق كلذ

 الق ءريخ هيف ام اهدر تل هللاوذ هيلا اب ىنهذا :.ةيراجل تلاقو روج و ةرمحمب

 ايلا ةيراطل تمجر ايلف ءايع اهَدر مث هتيملو هرعش رخم ةرمجماب ةيرايل هتءاج
 راع يلام يا )١(



 مل دع

 ا

 بابتلاب ةتنيق نوفحن ةلوح متأ ارا ناف
 بالككا لتق لثم مككتقنو ادماع مكحتارس نيه

 احلا تياذوا ! ذعأ داوإ دكر
 بابذلل اهراس كرتيو ىفطصت مغ مكحنكو
 ها نعل هيلقب :تدرلا .- مح قلل ىلا[ هكيلأ رحل
 باقرلا يف ةمعن مهلضفأ م. كلما ريغ نا ةمغن الو

 ْ : اذه ركذيو كح نب حامرطلا ؛ لوي اهفو

 ددللاو نالعر نم ةراوأ ىلتف + تلق اه نوُمألاَو ةرارز لامار

 ددخلاب نوقلب ذارانلا محاج تر ام هلك "مهنم انلتق دق امراذو

 دقت مل موقلا موحش الولو ورع اهدقويو اهنم يوتشلاب نوزني
 ظ ا مل ةنا: لاق مث هتيب لهو هين مم تاولا ةرارز رضح ايلف

 انيلع كلللا طقلم يتاطلا ضضحت ريغ. هتكردأ دقو اّلا ٌرتو برعلا نم دحأ
 ظ 7 رع . يم نم كلذ بلط يل نيني مكيأف .عن ذص اه عنص ىت>

 ورحم نب ورم اًرْعْف٠ ةرارز تامو٠ عاب كلب كلا: تب اا

 نب فيرطو كلام نب في رط ينب نم سان باصأو . مثوتانف يح نب ةيدج
 5 درا هلل لاو ة ماش تاور

 ةرارز نب طل

 . هنبا ىلا موي تاذ رظنف ءاًميرش الاجر ديز نب سدغع نب ةرارز ناك

 . لاقف. باش رذئموي وهو ةنايلغ برضي لعجو اطاشنو ءاليخ ةنم ىأر طيقل



 "ا

 لاق ٠ ماعط ناخد ةتننظ ناغدلا - 0 نذا م اًثالث تيوقأ دق
 دفاو ّيقشلا ن | : وربع لاق ٠ مجاربلا نم : لاق ٠ تنا نم : دنه نب ورع ُكل

 نيا اقف كلذ ع برعلا تو رانلا 2 هب ترو كال ترهذف محاربلا

 1 اماعطلا | نوبي ام ةيإب 00 أ الا

 ةارعاب كللخوا ن نعللا تيب : 3 ليقف. .انعا ىريالادنها يقر ١

 اه لاق ةلظنح ينب نم ةأ ًارماب اعدف ٠ الحر نيعسلو ةعست تقرحأ دقف مهنم

 ءمراد نب لمس نب ن نطق نب رباج ن نب ةرمض تنب ءارمحلا ان: :تلاق٠ 2 تن

 مجتلا ىتةدلوالو يا[ ام تلاتن كنظال ىلا: لاقق

 :رباك نع نبك ادعم داش :٠ راج نبا ةرك كنا ل

 ةرمج تعفل دالبلا 5 قرم نب 5 5 0 يلا

 - | نع كتفرصل كلثم يدلت ن 1 نع الو ةناقاأاا ورع لاق

 0 ضفخيو . كداسو عضي نأ ةلاسأ يذلاو امأ

 : تلاتق تتنتلاف ٠ رانلا يف اهوفذقا : لاق . نيدو مسيم تاوذ ءان اّلا
 2 5 2 باع

 تبهذف ىمح نايتفلا ناك: تلاق اهلع اوأطبأ الذ ١ زوم ناكم نوكي قف الأ

 ٠ مراد نب لشهب: نب لورج نب .ةذوح هل لاقب اهجوز ناكو ٠ تقرحأف ٠ الاثم

 كلملا مهنم ذخأ نم ذخأ يف ةظنح نب كلام ىنب رّيعي ةرارز نب طبقل لاتف

 : هعم مدر مابا هلتقو

 باضهلاب اللا نيب مثسلا ىلا بابجلاب ترفقأ ةنمد نا
 بارغلا سعن قوشلا كل جباهو» امتانآ نافرعل تيكو

 'هتايرلا '_ ةازسو هلم ددلاع غلاف
 د : 5
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 يهو 0 ذأ ذخأف .هيلع رد دي كه ف ةرادز

 لعف ام :لاق٠ ٠ كلذب يل ملع ال :ت ا ٠ قنا ما كنطب يف ٌركْذَأ لاقق ىلح

 ٠ قرملا نيعسلا . قرعلا بطلا تملع ام ناك نا تلاع اقر داقلا ةدازز

 . فاضي ةليل عبشي الو ٠ فاخي ةيل ماني ال . دف امع لاسي الو . دجو ام لكأيو
 ةقدصاف كلما ٍتئاف هاخأ تاتق ام هللف : ةرارزل ةدارز موق لا لاقف .اهنطب رئبف

 . ةكمب قلع دق : لاف ٠ د د ل ربثلل هربخأف ةرارز هاتف .ريخل

 0 ضعب قوف مضغ ا ةرارز تنب معو ةعبسأا هملس يبعف : 0

 لاقف .٠ مثولوانتف ورححلا ةرارزا ةاقد هتعإل دف مثدحا اولوانتف ٠ مب

 كلاب دله نياورع ىلا. ازاتكو٠ الثم تدهذف اًضعب غض يضعب اب: 0

 يللاطلا هتمدقم ىلع ثعبو مثديري جرح . لجر ةنام اختم ينم قرع
 مهنم اوذخأف» اورذن دق موقلا اودجوف ٠ طعاما باتع نب ةملعت نب ورحمت

 نب ور ةقلحو ٠ ٠ مهب نيررجبا ةمحان نم ةراوأ نا الاجر نيعستو ناك

 مث مه“ر 0 هيفا 9000 هتق تب رضف ةراوا ىلا ىهتنا قح دنه

 31 لبقاو.21) اوقرتحاف اهف مهب فذق تانك مدل الو رانا

 ناكمام ءيشب يردي الو ءاسملا دنع ةظنح ينب نم نطب مشو (5) مجاربلا نم
 ماعطلا د بح : لاق ٠ كب ءاج ام : دنه نب ور هل لاتف ٠ خاناف ٠ هربعب ُهل عضوي

 6 ا فرع يعل تيت كل

 وشب مياصلاو ةفلكو تاغو ورمتو سق مي ينب نم لاجر ةسمخ مجاربلا (")

 .مهياع بلغف فكلا مجاربك نحن: اولاقو اوعمتجا مت نب ل

 تزشن ةفك صخشلا ضبق اذا تكلا رهظ نم تاّيمالسلا سوُور ةذل مجاربلاو

 د ميج ارا ةيستتلاو
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 اهراسا نم اهلك ايدع كك

 انتانهمأ .تاهمالاو 00

 اهنم ةنيع ةفان نكمل كن كلام راف ةملغ ةعبس هل تدلوف سدع نب ةرارز

 انا . ةبرضف اصعب. كلام ىلع دش هنتنا املف» معا مث اهرحضف

 ينب فلاخ 0 هنا ملعو ٠ ةكع قل ىت> يراه ديوس رخو مالغلا ت تاو

 يفبو ةرارز تارثع ىلط: يلع تناك. ب ) ةكمب طتخاو ةانم دنع نب لون

 طقلم نب ةباعث نب ورم ًاشنأف كلملا يخاب | اوعنص ام مهغلب ىتح هيبا
:/ 

 ردح نب سقب ينعمشو 3

 يرشعمو يسفن مويلا كت دف معنأف

 لاقيو ًريغص هل اني عضو ءاهسلا ءام نب رذنملا نا انغلبو ( لاق ) ُهَتلْطَأ

 ديصتت موي تاذ جر ناو ٠ ةرارز دنع كلام هل لاقي اًريغص هل اَغَأ ناك لب

 06 مراد نب هللا دبع ينب نم لجرل ليإب رف عجرف ٠ انشا مو قفخأت

 ةنا طوس اننع تاكو: مراد نب هللادبع نب ديز نب ةعمر نب ددوس هل

 هرابص قلي مل م ءرلا ن ناب اًرمع غلمم نم

 : لوقي يلاطلا

 ال مايالا ثداوحو

 همان((2 212 كا
 ةلالخ حابرلا ىنست

 ىرأ ل ترانا لتكقاف

 كأ 8 8 0 يللا مج 5 . 25 - 5 ِه
 ريخلا غلبو .هانيع تضاف ىتح ىكب دنه نب ورع رعشلا ده غلب ايلف

 هراجتا الا اهل ل

 ةزافأ 9 لفصل مثساب

 هرازا اوبلس دقو (*) م
 هرارز نم لضفأ موقلا يف

 ديوس نب سق'نب نيزع نم باها هدلو نف 2910(

 ةزجع رخآلاو ةمكز هل لاقي ةآرملا دلو لوا: ماشه لاق (9)
 هحشك لالخ حايرلا ىمسن : ىوريو اكرر
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 ةقراع تنأ وذ مظعلا َنيحلال #متلعف دق ام ضعب ِريغت م نت
 ةرارز هل لاتف ٠ دنه نب ورمع رعشلا اذه غلبف ٠» تيل اقراع يبحف

 ثاعش نب ةلمرتل دنه نب درمت لاقف٠ كدعوتسي هنا نعللا تنبأ : سد نبا

 كاحم ام هنلاو : لاق٠ قرت د كغ نبا قرع قراع م نبا وهو يلاطلا

 : لاق دق ةنكو

 اناوهو ةّصغ ماسك نا ام كراج ةنفج نبا ناكول هلو

 انارتالا كت طق اًذو مكقانعأ يف نقرب السالسو

 اناقحو ١١( اء ءدار (طيرو اهذ هناريج ىلع ةتراغ ناكواو

 ًقراع كلذ غلبف٠ ٠ ةنلتقال هللاو : لاف . هتتحس ىهذي نأ مر دار اغا

 لو ا
 ٍدعبلا ىلع ىضنت سيعلا اهتبقحتسا اذا ةلاسر ٍدنه نب ورع غلبم نم
 دلع نمةمامإ امن ادنور نيت ةنبو قيب لسمزلاو يدعوا

 در“ نمد تيك نم ليخ لئاق اباكح ناءر ينوداجا امو
 دهعلاب الا جيسلا رشو هيلع اندتحا ا صاب تردغ

 دصفلا مد نم ةبلح ىسمأ وه اذا ةماعطو ىتفلا ردغلا كرب دقف

 0 'يط نم ىرسا رسأف اًنيط ازغف اذه هرعش دنه نب ورمع غابف

 ردح نب سق هل لاش نيّحالا نم لجر مهف هللا دع نب متاح طهر مثو

 نب ور ىلا مهف ف متاح دفوف ٠ متا> ةلاخ نبا وهو معد حامرطلا دج وهو

 ناكةنال ردحج نب سبق الا هل مههوف مانا هلآسُك 0 ناكك لذكو دنه
 : متاح لاجق ٠ قرا طقر نم نيمحالا نم

 نارفعزلاب غوبصملا عدارلا لاق 01
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 (( ةراوا 38

 609 ءايدل) ءام نب رذللا نب ورم نا ةراوأ موي ثيدح نم نك

 ناو ٠ اوزغي الو اورخافي الو اوعزانبال نا ىلع ءيط نم يمل اذه دقاع ناك

 8 0 لاف. . يلعب رف اضفنم عجرف ةماهلا ازغ دنه نب ورح

 : امس لل اذه نم ص نعللا تين يظل مراد نب هلل دبع نب دي

 ةوسن' باصأ ىتح هب لزي ملف ناك ناو : لاق . اًدّقع مهل نا كليو : هل لاق

 : لاق. (5) نيمحالا ا سلق وهو يلئاطلا كلذ يف لات اًداوذاو

 ا هيلا قاتشم تنا نمو هقساع تنأ نم نيملا لبق يح الأ

 30 موي كح ا نمد - ةنق ريغ هراد قات ال 07

 ا ا مرا هد ققابنإ ةيرثلآ اش ا

 هما نه ىذلا ترثلا نم نيت هرور دتع نبأ رتل كلل لا

 ةتزاهم نمي ءوس كنخا نئابق لق ما
 هقلاعم تنا دهعلا اذهو انددر بنرا محل انل دهع يف لين ولو

 هقتئاومو هدقع الا هرلا اهو ةنامأ كّدعت مل ٍدنه نبا كيهف

 قرابآو الملا علب انب ليسي ةمعنب نيضفاخ سانا انكسر

 هقئاقشو همر ىلع م ةوهض الا لسحا ١ قا
<2 

 هقدارد نك ل 2 0 ىم نم لزانملاب ادهج مسقأو

 نيرحيلا ةيحانب ميم ينبل لبجوا ءام مسا ةراوا («)

 نب روصللا كلملا ثرحلا تنب دنه هما مساب فرعي دنه نب قرمح وهو )١9(

 نيبّدجالا ىو ريو(” ) ةراجملا طرضمٌهل لاقي يذلا وهو يدنكلا رارملا لكنا رح
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 ٠ مالك لئاو نب ركب يف نيالع نيبو سرمتلا نيب كم

 ىلا لخدو نع كسمأف . كيب تتح ىتح هتنب تناام : يركلا هل لاف

 نست ماو هشارف ىلا هكا رخل اريل ٠ ه اع تاس ينكرم

 0 اتلقأ دق ةعزف تماقف زن سمه هن اا اك 0 0

 برو رثاث : ساسج لاف ٠ سرهتلا ةصق هيلع تصقف' اهيبا ىلع تلخد

 سرجتلا ىلا لسرأف ميصا ىتح فضرلا لشم ىلع ساسج تابو ٠ ةمعكلا

 كتجوز دقو تملع دق يذلا ناكملاب ىنمو يدلو تنأ امنا: هل لاف ٠ هاتآف
 00 0117 دع التورط امر كيا يف ترلل تناك دقو: م تناك ىلا

 مصل نم سانلا هيف لخد ام امف لخدت نا تار دقو نيرا

 يربك لاف ءانموق ىلعو انيلع ذخأ ام ل 00 قلطنت ناو

 0 : هسرفو هتمالب الا هموق قب ال يلشم 0 لعاف انا

 مهلع ّصقف امهموق نم ةعامج ابأ ىتح اجرخخ اعردو ةمأل هاطعأو سرف. لع

 ىتفلا اذهو : لاق مث ةيفاعلا نم هيلا اوراص امو ءالملا 0

 مدلا ابرق ايلف ٠ ٌتدقع ايف دقعيو هيف متلخد اف ى اخديل ءاج دق ىتخا نبا

 هيلصنو يرو هينذأو يسرفو : لاق ع هحير طسوب نم 2 اانحا دقعلا ىلا اومأ5و

 ًاساسج نعط مث.هيلا رظني وهو هيبأ لت ل كرتي ال هيرارغو ىفيسو
 لئاق نب 0 لبنت زخآ ناكف ٠ هموقب قل مث هلت



 يا را لا ا
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 يركشبلا لتقو ٠ ورعش يف ركّذب ملف ةضق موي فنكم ابأ ردح“ :لتق دقو
 كلام نب دعس لتقو ٠ تادراو موب بيبح ل 0 0-3 دي ملف ةرشأ 1. . 2 1 1
 : يركلا لاقو . ةعبرا ءالوهف. ركذ ملف ةجيبقلا نبا ةضق موب

 الدحم تادراو ىلعأب ًاعيرص ا ايا

 أضيا لهلم لاقو

 قالي نم العا ترا ام شيعلا 0 وخرا تسل

 يتارتلا دنع يسفن اولعج دقق فرح دلج يفوللج
 : تادراو موي رخا لاقو

 دنت امو تايزلا دنت تادراوب ءامدلا قاربمو

 : صاع لاقف ٠ ةعبرالا ءالوه نم هب تح امو عجم لاب ام : صاعل تاقف

 فال 5 ةثالث اذكو اذك موي اولتق 7 | نلوقي ايف مهلقعأل تنكنا ةعبرا امو

 ار ان ا نا ام هللاو٠ فال ةعبرأ اذكو اذك مويو

 نأ ىح مكيف ماجا ءانأ بهم ا مهئانباو لئاقلا ءامسا اودعف

 اونوكيإ

 سأسج لتقم
 نب ساسج .بلفتو كب بخ ىف لكك نموا تآةدعلا

 ٠ بيلك ةآرما ةتخا تناك ةعيبر نب بيلكل تاق وهو ناسش نب لهذ نب ةرع
 نم ناكجف برم تعقوو اهلها ىلا تءعجرف لماح يو ساسج ُهلتَقَف

 تدلوف .٠ ناينافتت ناتليبقلا تداكام دعب ةعداوملا ىلا اوراص مث. ناكام دا

 : رغب فرس ال ناكتف نئانتج ابر نيرا مضلع الا
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 ىليل لاط نئانذلاب كي ناف

 بيلكن ع رباسقلا "شين ولف
 اي رمال نيا 4 لع
 تادرايب تكحرب دق يىلاو

 دابع ينب تويب هب تكتم
 كليلك نع فري حلا كالوإع
 ا 3 ماتو

 هيف حرلاو هردصب ءوني

 رج نم عنا جحيرلا الولق

 اوُواج موب فيش يبل ىدف

 رب ناطشأ مهحامر نأكح
 انبأ ىنبو اشتاك ةادغ

 ليثل لظت

 ريصقلا ليلا نم يمكبأ دقق
 0 يل نيكنلاب ملص
 روبقلا تحن نم ءاقل فكو

 ريبعلا-لشم مد يف ارب

 رودصلل ىفشا متع دعو

 رودقل كه تزرب اذا

 دا سلا نا رنا مشتلا هيلع

 ريعبلاك بدخ ةهبو
 رركذلاب عرقت ضيبلا ليلص
 ريئزلا 6 باغلا نا

 دورج اهيلاج نيب ديعب
 00 ابحر ةريدنع بنج

 ريدغ يف ضحرت ليث نأك 1

 سوسبلا برح يف ىلتتلا

 الا كد الو دعت ىلتق نم م مهنيب نكي مل : كلملا دبع نب سماع لاق
 انا ىلع املدلاو ٠ هرعش يف لهلبم مهددع ركب نم ةعبراو بلغت نم ر فن ةيناع

 متردعف بورملا كلت اودهش نيذلا مث لئاقلا ءابآ نا اًليلق اوناكى تقلا

 مف .اوقدص دقق ةئامسخ اوناكن اف مهينب ينبد مهين اودعو غلي نأ ىسع

 لهلهملا رعشب تحي فكو نوح يخأ نا : عمم لاسقف ٠ لئابقلاو لتقلا ددع

 ب



08669 

 ةلاوخا هيلا ىلطف ٠ ةعدص نب كلام نب ورمع هذخاف ردحنا الاهلبم نا ُث

 اهتخاو ةيركتيلا دبع نب مج نب ةبامث تنب ةدارلا لهلم ماو ) رككي ون
 نا وربع ىلا بلطف « اهللاخ ةملعث نب للحلا ناكك لاو نم يجح ةملعث تنب ةبما
 أم ةلفط >: ىننت ةسقت تباط ايفر ءاتسف ٠ لصف هد نيك 0

 لهلهملا نم هعمس نم كلذ ىدأف . ةديصقلا نم غرف ىتح « ءاضيب للجلا ةنبا
 درب قت اة الو ءام الو ارخ هدنع قوذيال نإ مسقاو هيلا هلو ورم ىلا

 ريخ اب هل اولاتف ٠ «سمخلا أ فصلا يف هدورو ( لقا ناكل لج)باضهلا ببر

 + ءانفآ ع نم ايون هرجوأف ل اعفف ٠ هدورو لبق هه تتنفس قل ناستقلا

 للا تلف 50 ةرضاخلا ء ءام نم هاقس هنبع نم للنت الف

 ريغ ةملعت نب لهذ الو مح ينب نم الو ركشي ينب نم انعم لتاقب ملو ( لتاقم

 عم ةضق موي ميل نم سان ءاج مث . ةرخآب تلتاق لهذو ركشي ينب نم سان
 :كلام ن همس يشو . دنفلا

 ادعاو تايجر مانزدفرب- نا 2 انيك امم يا ْن

 ادماح اهل نآلا محن مل اييأن ىلع تحضأ رككيو
 2 ا أل اوجحصا دقو لهذ ونب الو

 ادفاولا ىكوككا نيبراضلا»و ادعلا ضرال ليثلل يدئاقلا

 : يركلا لاقو
 الضعم توما رطمت توم سضاهأ 3 ذا ةءاربلل مخ تددصو

 الصوتل مهبلا اهابرقب تنمو تمتراو اعدق تلام دق ركشيو
 :١ مالا هذه فصب لهلبم لاق

 ئروخت الف: تيضقتا تنأ اذا ! :..::ىرفأ مسح يذب اتيأ
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 وِ ٠ هملع كاذه نابأ نب سبقلا ما الا هملعا ال : لاق « رجل "وفك ىلع
 : كلذ يف ثرلل لاتف هلتقف هيلع دشف سبقلا ءىرعا دصق دصقو ةتيصأ

 نادبيلا يتكما ذا ادع م فرعا لو يدع ىلع يسنن فخ .
- 
3 

 نابآ نبا ةتابأ اريج م رتوأ لو بورما يف لطن مم لط

 ناتخءلا + ةمانمأ, وحلو م فسلاب ةسكلا برضي سراف

 ارمع نعطق ٠ ناسلغتلا رعاعو ورمع هروتعاذ ردعج مهيلع دْسو « لتاقم لاق ١

 ردحج لتقو (ل 3 :امعني ءاجو ءادع امهلتقف هتلفاسب "رعاع نعطو حيا ةيلاعب

 هلهأ ىلا رسالاو ةعقولا دعب لهلبم عجر ايلف ( لتاقم لاق 55 --2 ٠>

 مالغلاو ابيخاو اهباو اهجوز نع ةأرملا كا ةنوروخسل نادلولاو ءاسنلا لعج

 : لاقف ٠ همخاو هيأ نع

 لالا ىو .اواتك مهنا + 1 نع سانلا ريح خم ىبل

 ,  الاعن ءامد نم درولا 15 يح ةستكلا م مر ا

 الاذتلا» هتال الا نذخ م اي اف رح عامر تفرع

 الاغالا» كاذرهدلا لقب اموري ةلاحح الو وبلغ

 1 هتنب مهدحأ هيلا ل تنج يف ناكتف. نْلا ضْرَأ قح ىت> جرخ 3

 :: ليام كلذ شيلان نا ايت در باث سم نأ ناد
 مدا نم ءاضشل ناكو تنج يف ةلارالا اهدتف اهمكلا

 مدي بطاخ فتا ام جّرض' اهطخي ءاج نينا و
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 مدنلا نم ارح (عركح تبأ . الو تضإ اسفنمال تدبصأ

 .مثح نم نيكلالا ينب تخا تيل اب بلغت ىلع ناه
 مدع الو ٍةلبع نم نونغب الو ماركحلا انئافكاب اوسبل



 ع1

 يفونيشت ال ريصق لجر يفاف يسأر اوقلحت ال: (1) ةعيبر ساو ةعماسلا وبا سق

 دشف قانع نبا علطف . موقلا نم مكيلع علطي سراف لوب كم هيرتشا ينكو

 : كلذب كلام نب عمس* حدمي لئاو نب ركب نم لجر لاقف ٠ هلت هيلع
 امركت ةسأر انم عاتبا اممللا انقلح ا يذلا نبا اي

 امدقت نم لوا سرافب

 : يركلا كلي
 الزعا ريغ مبعمج نم مئلتسع 2 ةسار موقلا نم ىداف يذلا انمؤ

 اليزت دق هقنع نم اًلصفنمم ةحالسو هرب انيلا ىّدأف

 : لوقو رتتموي زكري ردعج ناكو (لآك ١
 86 اورْخ مهتاقا مل نا تأ نا ليذلل يلع اودر

 : يركلا لاقو
 الل ايف قبي مل ةفلح ىلع ةودغ ةينثلا دس يذلا انمو
 الهسا نيح مهعمج لتاتت الو ١2منوعاطي ال هللا نيِع دهجب

 ةقرعب ال وهو سأنلا مازهنا دعب لهلم وهو ندع داع نب ثرإلل رساف

 يلو : لاق تك كلو : لاق . يمد يلو : لاق . لهلجلا ىلع ل - هل لاَتَم

 ينل د: لاق ٠ لهل اناف : لاق ٠ كل كلذ معن : لاق (0) كببا ةمذو كتمذ

 هرصقل اردحج يمس ااو (لاق) (1)
 : ثرحلا لاق . كريغ يل دبعي وا هللاو ال : لاق اًلهابم نا رجح معزو ()

 .هرحا فوعاي : ثرحلا لاق . ماع نب فوع دعاقلا خيشلا راتخا : لاق.تنش نم نتخا

 : لاقف لتاقم اماو . لهلهملا انا : لاقف ةفل> دعقف هرماف . يفاخ دعقي ٌّقحال : لاق
 « دعاقلا خيشلا» لوقي فيكف دعب دحا دعقي مو لاتقلا ةموحو ىحرلا رود. يف هذخآ اع
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 هل لاق هلتق امل الاهل نا : هل اولاق ثرحلا لوق اوعمس ايلف . ىلكب
 در (لتاقم لاق>١٠ ليحرلاب ىدانف كلذ دنع ثرلل بضغف ٠ سماك

0 

 00 1 دكا يلامس طرا
 الكا نع اورج "كلك م طر الر لش أ ال

 لاص مويلا اهرجن يلاو م هللا ملع اهتانج نم نكل مل

 ناكو دابع نب ثرملا ةضق موي لثاو نب ركب مكح ناكف « لتاتم لاق ١
 ةعسض نب كلام نب دعس مهرعاش ناكو ردعج مهسراف ناكو دنفلا سيلا

 نم هنا فوع ناكو ةعيدض نب كلام نب فوع ةينثلا دس يذلا ناكو

35 

 كعس هيخأ

 مث ماغرلا» ىزازخ تالمر اوعطقف اركب بلغ تعبتا « ةزرب وبأ لاق ١

 لقت اوأاحو تردص مث تقساو تقسف ةَّضق ركب تدروف ياكل ؛ نطبل اولام

 00 لتر و راس ريغ الآ | مف زوي ال ةموم م

 يف نعطف هل ادوذ درطي ةيلعث نب تاللا مت . نم ميلغب بلغت نب سوالا

 نب كلام, نب قوع ءارذ٠ كوب ىلع وبلا 0 لاقف ةعفر مث ععرلاب هنطب

 مكلاج ىضمأ ةناف هتنبا ٠ 1 لح 00 لاقف ةبلمت نب سبق نب ةعيبض

 ضبع اذا ىتح ةموملا يف 1 بوف ٠ معنلا هتعت ذقن اذاف اًذننم اهدوجأو

 اة نايف هبب وقرع برص هاجر كففدراو هندبا لع

 ىلا سانلا عقوو ٠ . كربلا يشف, كردا ثدح كرب كرا انآ: : فوع لاق م. ةينثلا

 نب ةعسض نب ردحم لاقف ٠ ءاسنلا مهفرعتل اوقلاحتو اًراحم نوري ال ضرالا

 هركلا سرك (9)
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 ماهنم برثشفا 3 رق ىلا عجر شطع اذاف لتاقي مامه لعج تابصقلا موي

 ليم مقا كالا هيلع ا دجوف ٠ ةحالس عضو

 : مامه يكب لاقف . بلغت هموقب قو
 ِهرشيا كنيع تللاز ال ريشانأ "3 هرشان ةنعط ماوقالا لددلا

 6 ى نع لحي ةرشان لتق مث

 ( لتاقم لاق ٠١ دامع نب ثرحلا مامه دعب ركب سيئر ناك( سارف لاقو )

 بلغت نع اركب لذخو بيلك ل تق موي لزتعا دق داع نب ثرل ناك

 ثرإل ضضحي كلام نب دعس لاقف . ةقان يف هددوسل سسلكل تق مظعتساو
 : داع نبا

 اوحارتساف طهارأتعضو "ىلا كرك 1

 حارلاو 0 اهبح م ب تب برابأو

 حابقإلا :ىرفلو ”تادعتلا قتراضلا 000
 يف ٍدِخْؤي لو لس اغاو ١ تادداوب اوت داع نب ثرملا نب ريجج ذأ ايف

 ذرعا هل لاسقف ٠ حيا هرج ربو مالغ اب كلاخ نم : لهاهم هل لاق « ةفحازم

 ناف لهلبم اب الهم : مهيورح يف مهتمدقم ىلع ناكك يبلغتلا نابا نب سيقلا
 ناتقيل ةتلتق نبل هاد يرماميكف انك ايرح اولزتعا دق هتني لها

 3 هلع هيلع دو هلوق ىلا لهلبم ت تنتلب ملف» :ةيساوعالا ل ١ اجر هب

 ٠ ةهتلضر دّقف سلغت ون 0 + تلضل نأ“ : مالغلا لاف ٠ "بيل ل

 ءابو لثاد يبا نيب ملصا مالغ مالغلا معن : لاق هنبا ريجم لتق ثرحل غلب ايلف

 مام لآ لتقلل لاني تح ٠ مالح فيلك يف ليش نك :لولبم اقف
 مارد لبا لدقللا لاح تك 7 هرك سلك لا : ضيا لاقو
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 00 تاعقو سمخ نيف ةنس نيعبدأ مهبرح تناك (اًميجج اولاق)
 رلا نالجرلاو لجرلا ىقل كا ناكو ٠ تارواغم مب ن ” تناكو

 0 و 0-0 ةيلف ددع يهو ةَريَدَع موي مايالا كلت 0 ناكو اذه وتو

 : لهلم لوق كلذ قيدصتو ٠ ىلغتل الو

 ريدم امحر ةزانع بنج اسأ ينبد 0 0

 مادا ع حلا للطرح نم مأ جرااالولو
 ركب ىلع باغتل ناك ٠ تادراو موي اوقتلا مث.انامز اوربغ مث .اوقرفتف

 : لهلم لوق كلذو ارح اولتقو لتقلا ثا | كب اولتقو

 ريبعلا لثم مد يف اريجب تادراوب تكرت دق يناف
 رودصلل 0 مثغلا ضعبو داع يب توب هب 2

 لاق ٠١ اذه نه لفسا ةثيدح ءيجيسو (12 ار طقتلا اما هنا ( لتاقم لاق )

 يلع ١ ل امكع نب ةملعث ينب ريغ تادراو موب دعب اوؤرصنا مث « ةزرب وبأ

 ترهظف ونملاب اوقتلا ىتح ةباكع نب ةملعث ونب مهتعبتاف ٠ داع نب ثرطل مهسفنا
 موي وهو ورسلا نطب موي اوقتلا مث( لئاقم لاق ٠١ سلغت ىلع ةئاعث ونب

 لاق 3١ 2 اولتتقسس ن نا ركب تنظ ىتح ر "ب ىلع بلغت ىنبل (5) تاسصقلا

 مويو ٠ قلاحتلا موي وهو ةَضِق موي اوقتلا مث. ةرع نب مام زعم اولسقو « لئاقم

 بلغت ىلع ركمل ليصفلا' مويو ةضق مويو ةينثلا
 هايرو ةطقتلاف احورطم اي د مام لتقم ثيدح نم ناكو

 اوقتلا ايلق ءسلغت ىب نم هنأ نينت تش ايلف ءاطنتل هدنغ ناك ٠ ةرشات نانو

 هلدو ىا 5 هيو لاق دررتلا )) وتلا 22 هند 0007

 تابصقلا يهو ةببصقلا موي لق اعرو (؟)



10 

 : مامه لاق ٠ هذ ابرخع ةسرف هب ضكري ساسج رف نيسلاج اناكف ٠ اًيش
 ىتح اليلق اّلا ثبلي ملف ضكو يف طق هيذحت اًتشاك تيار ام هللاو رمال هل نا
 ٠ كتربخا ام : لهلمم هل لاف ٠ ًاملكل تق اساسج نا ةتراسف مداخل هتءاج

 لمحو. كلذ نم ادي رصقا وه: لاق . كاخا لتق يخا نا ينتربخأ : لاقف
 ليخخاب لهل ادغو موقلا

 سوسلا برح
 0 بلغت ونب تلاق بسملكل ثق ايلف : هربخ يف لضفملا لاق

 مهفارشا نم طهر قلطناف ٠ ٠ مهن و مكتسب اورذعت ىتح مككوخا ىلع اولجت ال

 : هل اولاقو ةنبو مشب ام اريل لعد اونا ىتح مهانسا يوذو

 لتق نم ملظن ملف انبحاصب ةلتقثو اساسج انيلا عفدت نا اما الاصخ انم رتخا

 ةّيرضح دقو تكسف . كسقن نم اندمّقت نا اماو ٠ امامه انيلا عفدت نأ اماو ٠ هلاق

 ساسح اما : لاتق ٠ لوذع ريغ ملكت : اولاقف لئاو نب ركب ينب هوجو

 أاماو ٠ هب يل ملع الف فاخ نيح برهف ةسار بكر نسلا ثيدح مالغف

 يهجو يف هوثب 6 مكللا ةتعفد ولو ةرشع وخاو ةرشع وباف ماس

 ليذخلل ديزت لهو توملا لجتنا الف انا اماو .هريغ ةريرجب لتقلل انابا تعفد : اولاقو
 ءالةره ٠ كلذ ريغ يف مكك له نكلو ٠ لينق لوا نوكحأن ةلوج لون نا ىلع

 : تك اهرضت ةقان فلا مكلف متدش ناو“ هب هواتقاف مثدحا مكتودف "يب

 اوق رفتف٠ نبللا انموسنل الو كش | ل يال كن | انا : اولاقو اوصضغف ٠ ٠ لاو

 يف يل ةقان ال : لاَقف ٠ دانع نب ثرملا دنع كلذ يف ملكتو ٠ برا تعقوو

 اثم اهلسراو اهللق نم لَوأ وهو لح الو اذه



 ل

 ريرشلاب هدب لامأ هلتق ايلف © ةزربوبا لاق ١019) ةسأر: زتحاف ةعدر ىلا نب

 راسل اذ نا ::اهبال ةتأر نيح ةتخا لوقَتَو «٠ لاق ) . هلها ىلا يا

 ايلف.« لاق ) ٍيظع رمأل الا هاتبك» تجرخ ام هللا: لاق . هاتك اجرا نأ
 ' نانعت ةنمط تنعط دق يف ينارو : لاق» ءينباي كءارو ام : لاق ءاج
 تع وخاو كن ا ل * معن : - لق 53 تاتقأ : ل 0 لاو خوش

 نا (لتاقم معزو ٠١ ل زثاو ءانا يب م تنل 0 ١ ام اذه 0

 : اهلل دضع هل لاش ناكف ةرء نب ضن هيخال لاق اس

 ءاملاب زيهشلا ف رح كيلع تل 5 يلاو

 رحاص راغ رخاب تشد ىف امنع 2 ام م ةركحذم

 1 اا

 رحالسلا ثرالو ناو الف اًبزح لع تدنج دق كت ناف
 ةمتكي ال نا هدقاع ناكو (؟ ) اًاهلبم ىمخا ناك امامه نا ( لتاقم معزو )

 رمعناو يلع اًلوط ع لّضفت ةبرشب ينتغا ساسمل لاقو
 ر_مشرتم وذ وهو ثيَدَش نطبو ةءامو ند تزواجت لاقف

 هبلص مدقف ةنعط يذلا لهذ نب ثرمحلا نباورمع 3 معز لتاقم ًامآو 0520

 : لهواوملا لوقي هيفو

 ريرض وذ ةرع نب ساسجو ورم ءْزملا ليتق اه لق
 فالذلاب هربقو ةكم ىلا دعصم'ةجلف راسي نع تئانذلاب تيلك لتقتتو (لاق»

 ريز يا فئانملاب ريتش بيلك نع رباقملا شن ولو : لهاهملا لوقي هيفو

 ا لوا دنأل لتمللا هل لق عاود ةعبر نب يدع لهاهملا م ا (0)

 0 يا رعشلا
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 ىلع اوم مث ء . ةرطق ةنم نوقوذيال ::لاقو ةنع بسلك مهافنف ٠ كل 1

 اورم مث. ةرطق ةنم نوقوذيال : لاقو ُهنع مهافنف ٠ صحألا هل لاقي رخآ يعغنإ

 بيلكم هعتتاو ٠ بن :انذلا اولزت ىتح اوضف ٠ هيا مهعنف ٠ بيرل نطب ىلع

 فاندلا ريدغ ىلع فقاو وهو نيا ولع رع م هيلع اور قل

 : ىاكح لاقف ٠ اشطع قلع مهاتتت تدك قتج هاملا نع انلها تدر: لاك

 هع نبا ةنسمو ساسخ ىطف - نولفاش هل كوالا ءام نما ا

 . يتاخ ةقانب كلعفك اذه: لاتق هادا ساسج لب ( مهضع لاقو ١ فادإلا

 لالا كلت تلاحتسال ةَرُم لبا ريغ يف هتدجو ول يف امأ . ك5 انقل : هل لاَط

 توملا ةمءادت املف٠ دج حرب ةنعطف ةسرف ساسج هيلع فطعف ١ اهب

 كنتدلو ذنم ءاملا كءاقستسا تلقع ام: لاق. ءالا نم ىنقسا ساسج اد: لاق

 ورع نب ل311: هيلع فطظعف (ةزرب وبا لاق )01> هنه كتماس

 كلذ'ىفو ١ صخالاو اينش تزاواحن: تيلكل لاق اسآسح نأ كفر ١
 0 نب ورمع لوقي

 نايرت يذلا لثم هككرداف موق ملظي ناك [بيلك ناو

 رناوا يا لهالا ملظ ركذت همع نبا تنك يرلا هاشح ملف

 يناكم تيآر نم سخن اّلاو تر ينثغا 0 لاقو

 ناّوز ريغ وهو ثيدش نطب و هءامو صخالا تزوامت لاقف
 نعم 0 لئاو يب را>ا دقو 0 0 نب لامع بطال يدعملا ةغباثلا لاقو

 ل نسحاد برحو سوسبلا تح لدم مرد ةديعج فب نم الحر اولتف اوناكو

 مدقت وا اهل رخأتساف تك سحاذ طل نرد ١ ملا
 ..مع اسليغايشا -بآن.رانعب كناك ؛ اتتابدب المو ا

 رمدلاب جّررض كنم امرج ساو . اًرصان رثكأ ناكي رمعل بيك
 _مهوسملا يفايلا دربلا ةيشاحك ةنعطب رمتساف بان عرض ىر

 5 ان



 ا ل ل يكف

 كنك

 ساسح ةأاخو )١( .٠ كر مهتخا تناكو ٠ مثرغصا ساس نع

 نبا ىلع تلزتف تءاف . سوسلا نم ماشا اهل لاق يتلا ىهو 25١ سوسبلا

 (* ١ ةراوخ ةقان اهعمو اهل نبا اهعمو ةرم ينل ةراج تناكف ساسج اهتخا

 لسلك نم كيت نءاج حا أننيف ٠ ليصف اهعمو: دعس ينب معن نم

 الف ٠ اهملع داعاف . تتيصف . لثاو *21 نمل: للا ذا موي تاذ هحرسنو اهجوز

 قدرت انخّأو اهدي نم ةسأر عزتف ٠ ماهو ساسج ياوخا : تلاق اهيلع رثكا

 ىلع ا هلثقف ةرع يفب ةراجو ساسج ةلاخ سوسسلا ةقان لمصف ىرف

 ليصف لعف ام : لاتف سوسبلا نبا بيلك يقتل مث. كلذ ىلع اونكسو هيف ام
 نا مث ٠ اًضيا ءذه ىلع اوضمغناف .هما نبل انل تيلخاو هتلتق : لاق .٠ مكتقأ

 اهرتضأف ٠ ياوخا : تلاقق ٠ لئاو ّزعا نم : لاف هتآرعا ىلع داعأ ًاسلك

 :لاظ اه كتاهةتانلا ىأزف ساس لبا هب تارع تح تكسو هسفن يف:اهرس 7

 ةيدعسلا نبا سما نم غلب دقوا : لاقف . ساسح ةلاخ: اولاق ٠ ةقاناا هذهام

 ىمرف سوقلا ذخاف ( سارف لاق ٠٠١ مالغاب اهعرض مرا ٠ يفذا ريغب يلع دي نا
 ٠ صالاب ورانا أاسج ىلإ 5” اهنيلب اهمد طلتخاف ةقانلا عرض

 اهيلع اوضحنلا مح اًيش ا اهل اوركذت الو اهيلحي نبل يىلايكم اهل ا

 و سانشح تكف رطغي امنع يف ادغف ءامس مهتا دا ىتح (لئاقم لقول هان

 لاقي يعن ىل لع لئاو نب ركب ترف٠ (4) لهذ نب ثرأل نب ورع هنو

 ةليلح اهمسساو (9)

 طومان ل
 بارس نم مأشا : لاقيف مئشلا يف لثما بري اهبفو بارس ةقانلا مماو ()

 ةعيبر يبا نب ورم لب ةزرب وبالاقو ()



 للا

 دلي 2 0 ةعابخق عادجالو نيثراذل موي ناسغ نم موخ امطسوتت و

 مهنا ُُء ١ ىت> اوماقاف ٠ مهيلع ةدحاو [دي اوريصب نا نم اًفوخ

 لوس 0 ٠ ةرقنا ةيحانب مورلا دلمب مموقب اوقلل نا ىلا مهوفرطت

 : عاش
 6 ْغ

 رداوطا نم “يجي تارفلا ءام مهبلع لسي ةرّقثاب اولح

 سوسبلا برحو بيلك لتقم

 لقا تقم نع ةديبع وبا كد اهذ ةعبر نب بيلكل ثق يف ببسلا ناك
 نب دمحم هب اربخاو ٠ يبلككا ةباور نم ةضعب تخلو ٠ ناتس نب لوجألا

 نع يئارعالا نبا نع سبح نبا نع هللا ديبع هم نع يديزيلا س اعلا

 ىنعملا لماك ظفللا رصتخم هركذ ىلا ميتحا ام مهت ةاور نم تعج ٠ لضفلا

 يذلا وه ناكو٠ اًديدش يغب ىغبف ةعيبر يف داسو ّرع دق ناك آسيلك ن ى

 ها ٠ هرماب الا نولحري الو نولزقي الو مهلحريو مهزانم مي

 هنفورألا ف ا 5 قلم لل ناكف بلكو رج ذخما 43

 الف ءاملا ضايج اذه لعفب ناكو ٠ هنذاب الا الككا كلذ دحا ىعري الف يوعيف

 أ لف م زملا يف قفل هير“ برجب نذأ نم وا هنذأب الا دحا اهذري

 يف اذكو اذك يحان ديص : لوقي ؤ ديصلا يمحي ناكد ٠ لاو بيلك نه

 الو سلج اذا دحا هيدب نيب نع ال ناكو٠ 00000 يراوخ

 ةرشع ةبلش نب ناْيَط نب لذ نب ةّرأ_ ناكك ٠ هريغ هسلحت يف دحا يبتمي
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 اعاطضم برإلل ىماب عارذلا بحر
 اعشخ هب هوركم لح اذا الو

 اعلضلا عطقي هاشح داكي مث

 انعلطم ءادعالا ىلع أهنم ماري

 اعبشتمو 0 اعمتم نو

 اعفرلا هل ىثس دلو الو مكنع

 اعرض الو 0 ل م

 مكسثد هلل را اددلتف

 'هدعاس شعلا ىجرت نا ةرتمال

 دك كحالا مونلا معطي ال

 مسرور هينعت مونلا رهسم
 هرطشا رهدلا اذه سلي كفنا ام

 رمش لام ع سيلف

 مقر در لع
 «بحاصكو ا نانس نب كلك
 هل لاقف اموي اع باع ذا

 0 اخا هوفلاق 000
 ا با عايل لع

 1 3 ىئرشت |اسم

 مكك ريذدلاو مكي يباتك اذه

 لخد الب عصا مككتلذب دقو
 ١ 1 نك لعجو

 ١6 نئراث قال :نيغاتتلا نيز

 اهيطضم ليللا لبق كبنل ثقد
 اعور الو اسكس اًرجاع ال برملا يف
 اعبسلاو لامرلا لقت تروا ف

 اءرص ىرولا يف اًميج هوعراصول
 اقيمت دك ماربالاب يألا 7 09

 اعفن ام ملعلا ريخ نا اوظقيتساف

 مابا نم ةريزطلاب نم ىلا دطبقل نم ةفركصلا يف بانك
 دافنلا قوش مكسجي الف 21د فر كل 9

 , يزهو دابا يقل ىت> مجاعالاب يبلغتلا ةثراح نب كلام راسو (لاق ١

 مهيقلف ٠ مهلع مدقي ال ىرسك ناب ةقث مهايا هريزحتو طبقل لوق ىلا اوتفثلي
 مهزهو مهي رفظف ٠ اًديدش الاتق اولتتقاف٠ مالا هل لاقي عضوم يف ةريزجلاب
 ماشلا فارطاب دابا تحلو ٠ تارفلا موي مجاعالا نم اوباصا اوناك ام ذقن
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 ريقارقلا يف مهلبا نوربعي اولعجو قارعلا ىلا دابا :تزاحناف ٠ مجاعالا نم مهلي

 : لوقي مثزجار لعجو ٠ تارفلا اهب نوعطقيو
 بلا طسو روقرقلا ةحاس يف مثدلا تاقللل خانم سب

 اولتعي نا : مه عت دابا نم ةنهاكت اتق مجاعالا مهعش تارفلا اوربع» |١

 اهنم اوورتو ٠ امد ما ا امه ايش يم اوذخأ و٠ .الانالل

 هواتقف مجاءالا ةتيقلذ ٠ نجح نب باوث هل لاقي مهنم مالغ جرح . امظ اًدويس

 لها يثدحو (لاق 0 مجاعالا تمزوفراهلا رخآ يف دابا مهتتاف# لالا اوذحلاو

 مق ٠ يلرغلا تايفلا طش اوربع نيح عمبلا كلذ تنس ادايا نا معلا ضعب

 يلطلا ل اتتاكتناكف معداسجأو مههجامج وب ارسجج , قيل 0

 دل 0 جاهل ريد يمض ريد مهناج ىلا ناك

 ةعبرا ةعم هحوو ٠ . مراثآ يف مّكِج نب ريهز نب بمك يب دحا 8 كلام

 5١( : طبقل مهلا بتكَم ٠ ةرواسالا نم فالا
 اعجولاو نازحالاو "للا يل تجاه ا اهلي نم ةرعرادأب

 : لوقي اهفو
 اعج امو ىرسك مكئاسن ىلع 2 اونمأتال موقاب
 امعقو ناو مون مثراط راط يول 4 هلل قم ىقت يذلا ءالخلا وه

 امس نمو اموي اذ لثم ىأد نف مهلصا ثتحي يذلا ءانقلا وه

 للا فرط لك اين حارف ةعبس ىلع ةفوكلا رهاظب مجالا نيد (9)
 ةرصبلا ىلا كلا + ٠
 د سن فري شيب لك ميا يلا 0( ظ



 00 0 ا اا 3 0و ك7 ةيزا اونا" كرايزلر 4 مس"

652 

 ةعدج يفو ةيذج ىلع هتروشم يف ريصق نم ناكام ركذت كلذ يف ءارعشلا
 : ديز نب يدع لاق . اورثكأف هفنا

 انيلّوالا يطخب عمست ملا ىجرملا يرثلا اهياان الآ
 انحف ًاصع يني ةعذج موب ءارمالا ةقئلاب اعد

 انيقيلا عمس ول لوقي ناكك اًريصق ىدعو مثرعا عواطف

 : هفنأ ريصق عدج 000 لاقو . ةليوط يهد
 ١( )سبب فسلابت وملا ضاخو ريصق هفنا رج ام مايالا رذح نمو

 عيبا

 ( د ادانإ 1

 مهدالب نا ادانأ ىرسك و زغ تس ناك : لاق يكاطقلا نب يفثرشلا ثَّدح

 0000 1 وبالف .اهياوو دادتسم ارازت ىح اراكتراف تجعل
 .مهدعب نم لثاد نب ركب هتدمعو نيصكلا وذ هل لاقب اح نودسعب اوناكو ءاورثكو

 تارفلا ىلع اولاطتساو قنروخللو قراب يلاو ةمظاكى لا دادنس نيب ام اورشتناف

 داوسلا ضرا نم مهلاها ىلع نوريغي اولازي لم٠ةيزإلا مرا ارا 2

 دق 00 تناكم علا فارشا نم ةأرعا اوباصأ ىتح رصن لآ كولم نوزغبو

 نم مهلا راسف ٠ مهثادحاو مثوامفس 3 كلذ يلوف٠ 6 3 تردده

 22010 75 لثملا هنمو (

 دع كللل هلا ناك فاتكالا يذب بقلملا يناثلا روباس وه اذه ىرك («)
 برعلا وزغت نال اعاد كلذ اكو ,ةنس نادك هما لا ا ريبدت ا هتدالو

 بغر حالسلا لمح ىلع يوقو بشو روباس عرعر نا املف . اهيف ثيعتو ممملا دالب
 حيسملل ”م٠ ةنسلا وحن كلذو . لاكنلا رم مهقاذاو برعلا ازغو ماقتنالا يف
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 خد مصنا دحا ضرالا رهظ : ىلع ناك امرشدلا ر برو ال .ريصق انا : لاق ٠ تنا

 نوكأ نل ىلا تفرعف ىلذاو يننا يدعنب درع عدج حا كل شغا الو ينم

 يف كفرصنو كنم كلذ لئقن ريصق يأ: ل . نم هيلع لقثأ دحا عم

 نظ ام يدع ىمأب ةنم ذخأف ةريملل لام تبب أ ةرامتلل الام ةتطعاو ٠ انتعابضب

 ىقتح ل زي و٠ .هتدازو تحرف هب اج اما تاجرا .هب املا فيصناو اهضري هنا

 اذن ذختي نا 4ل يغني دقو اللا ةككمالو كلم نم سيل هن اهل لاقق هب تسنأ

 اكن ترج او تل نق يلا امأ : تكلاقف٠اهفاح ةئداخ ثودح دنع هيلا بره

 اهل رهظاف ٠ هانا ةرازذا جدل قوم تأ قفن ل جري اذه يريرس تحن

 ةلمف ام يدع نب ورع فرعي ٠ لعفي ناك ايهتراحت يف جرخو ٠ كلذب !ًرورس
 مدقت اهلا اوراص اذا ىتح قلاوإل يف ريعب فلا ىلع عراد يفلأ يف ورع بكذ

 كتندم طئاح يف يدعصا : اهل لاف ءابزلا ىلع لخدو لبالا ىبمي ليف

 دق يناذ انماكعأ نم ءىشل ضرعي الف كمباوب ىلا يدقتو كلام ىلا يراقناف
 اك تدعصف . فاحت الو همهتت نكت ملف ةتنمأ تناكدقو ٠ تماص لاج تنج
 : اهلا بوسنم عونصم نا ل |يقو) تلاق لايلل يشم لقث ىلا تراظن املف»٠ اهرمأ

 اديدح مأ نا الدنحأ ادن اشف لال م

 اذن[ لاجرلا مأ اديدش ادراب ناقص ما

 تباصاف . ةعم ةسخم ماكعالا نم اًمكع باّوبلا سخن لايلل رخآ لخد ايف ٠

 اوراثف ٠ قئااوإلل يف هب متمكع هللاو رش: باوبلا لاتف. خرصف لجر ةرضاخ ١

 يدع نب ورمع اهلمقتساف ةعجار تفرصناف ٠ فسلاب ابرض ةنيدملا لهاب

 تبرد ءورغ ديب ال يدب : تلاقو اهتاخ تعم لب : ليقو ٠ اهتسناهبحا

 لاقو ٠ اهتخاو اهيبالو اهل ناك ءيش لك ورم منغو يرارذلا تيبسو ةنيدملا



 مورو

 نم تسط يف تعطقف ( ١ ١ هشهاورب ترأو هيلع ةنسلجاف عطنب تعد
 يفلاف ع تهد نه دخت ميذجا : كي ناس لدم صح

 ناكسح اناو . هلها ةعاضا مد نم كنزحي امو : اهل لاتف.( ١ ١ ليغ 8

 : هرأش كردا تسطلا ريغ يف * *ىش همد نم طقن نا: اهل لاق نابكأ ضعب

 ا” 0 هناقخ كل مث قسطا قع ثدلطلا ف يرجي همد لزي ملف

 ٠اتنازخ يف هتاعجو ةئنرب يف همد ثعمحو ( لاق ١٠تامو ماخر ةناوطسا ىلع

 الاو كم نبا مدي باطا : هل لاق يخونتلا نإ دبع نب ورم ىلا ريصق ىضمو

 تخا نبا يدع نبور ىلا ريصق جر ءكلذب لفجي مال

 لا 6 لع نإ ىلع كيلا دونملل فردا نا يف كل له: لاقف ةيذج

 ع اسئورلاو ةداقلا متنا من لاقف مالعالاو ةداتلا أو. ل كلذ. لم

 املف يخونتلا ل مهنم هيلا فرصناف ٠ .زوئكلاو لاومالا

 رظنا :ريصق هل لاقف٠ ئدع نب ورع نبا كلامو ىخوتتلا هعبات لاتقلا اوفاض

 ذا اما لاقق . لل باقع نم عنما يو فكر: لاقت ةايرلا يف: ىتسو او
 0 لاق( ٠ مذ كالخو ينعأف اهلتقل لاتحو يفذاو يفنا عداج لاذ تببأ
 نم : : تكلاقف ٠ ءاب زلا ىلع لخد ىت> قاطنا مث.  ةقئثأ ريصق عدخ ٠ صا كنا

 يمنللا يدع نب ورم لوق +يلعو . نيعارذل | نطاب يف ناقرع ناشهارلا )١(
 تت مالا ميد ملاح ةزيادطا ةكلم ةيئايملا نانا سيلتا ني

 صو ايذك اشرف يقلاف .- ديتهارت .ديدخلا تدكحو

 ٌفكلا رهاوظ قورع شهاورا ا وا
 ::سملتملا لاق . لبخلا نم ءافش كولملا ءامد يف نا ثدحتت برعلاو : لاق (1)

 لبخلاو َةَّنَجَلا ءادلا نم ءافش ٠ مهوامد نيذلا نييمرادلا نم



 ا

 نم فعض يف اهناو هدلبب اهدلب ةلص يف تبغر دق اهنا هل لوقت ةيذج ىلا ٠
 اهيلع لابقالا ةلآاستو هريغ اءوفك دحت ملاهناو اهمككمل طبض ةقو اهئاطلس

 . هياككأ رواشف٠ ءهنض عملو فيما هيلا كلذ ل 00 . هكقم ىلا ايت يح

 ةعدج نب, ورمع نب دعس نب ريصت الا اهتباجاو اهدصق يف ةبأر باوص ]كف

 ناف ٠ رضاح ردو هتاف فاو اش نلف مخل نب ةراغ نب لاله نب سق نبا

 دقو اهلامح ف  عقتف كاسفن ن هام الف لاو كم || ليقتلف ةقداص تناك

 نككا يف كيأرو ءورما تنأ : هل لاقو لاق ام ةيذج قفاوي ملف ءاهيبأ يف اهترتو
 ٠ كهجو يف كمدو فرصنا : هب رط يف ريصق هل لاتف٠ ٠ لحرف ٠ ممضلا ينال

 اهتنيدم كفواش اذا ىّتح ىطمو٠ اخ 0 يضق ةّمبب : ةعذجلاقف

 لاق ييرا فاق لف: لاق عارلا كتكوت ني لالا يارا امن: ريصقل لاق

 فاق تطيل ل لوقلا

 : لاق .٠ ىرت فيك ريصقاب: لاقف فاطلالاو ابادهلاب اهلسر هلمضتساو
 ةآرااف ةئلمامإ تراس نانف لوك كاتلتسو ١ ريك كلطخ قا ا
 لورذلل هتيقلف ٠ نورداغ موقلاف كب تطاحأو كيدنج يف تذخأ ناو .ةقداص
 0 كردت ال اهئاف اصعلا ىكرآ :ريصق هل لاقف٠ هب تطاحأف

 لاخ ا كادونج نيبو كاني اواوجي نا لبق ( بنجت تناك

 8 تغفنلا ةينجي :طبحأ الو ٠ ةعذج باعصأ لَرَأ يف ودعت هب ترف اهروَظ

 لّوا يف اصعلا ي نيام نامل لاتف مذا كرا يناضل اًريصق

 اليم 0 ع َقح فقل 9 ١ امنا يعصالاو ةديدعوبا دف .موقلا

 لي ةعدج 0 اضغلا ئعش 4 عضوملا كلذ ىلع ينبف كانه تنقو مث

 مث ٠ ناعفف ٠ نكديس دضعب نذخ: !يراولح تلاق مث ٠ ةتلبقتساف .٠ ءابزلا ىلع



020 

 يف تلعجو كولملا باث نم اناث ةتسسلاف هما ىلا هفرصف ٠ هب هارشب كلما باب

 : لاق هآر ايلف ٠ هلاخ ىلع لوخدلاب ُةترعأو ريغص وهو هادا ٌةسالت تناك ًقوط هقنع
 امكتف اكحا : هب امدق نيذللا نيلجرلل لاقو ء اثم اهلسراف قوطلا نع ورمع بش
 ناذالا ةهذج اعدن امهف اريك كلذ: لاق - انسقبو تمّقب ام كتمدانم :الاق ١ يمك

 : يدها شارخ وبا لاق ٠ لثملا ءارعشلا امهب تبرضو ةريون نب مس مس ءامسوذ
 ”ليقعو كلام ءافص الءلخ انلبق قرغت دق نا يملعت م

 ارا م 35 كولملا لضفا نم ةعذج ناكو ( هربخ 2 تيبح نبالاق ١

 ةلزانم تناكو ٠ قارعلا ضراب كلملا هل عمجيسا نما لوا وهو ةءناكن مثدشاو

 دصتف ٠ ةريطلو ةمن ئاطقطقلاو َرِيلا فارطاو ر 0 نيعو تمهو ةعبو راذألا نيب ام

 ”قماعلا زيوم نب عدرعلا نب ةنذا نب تاسع نب برلطلا نب. .ورتع هءوج يف

 راتبا ةعوج ضفو ةعذج هلتتف٠ هيلو ةعومج ورم - نيلايعلا ةلماع نم

 كوام اهو زغت نا تفاَخ ٠ سانلا مزحا نم تناكو ءايزلا ةتنبا مهلع اوككمو

 تذكسو تارقلا طاش ملغ امل. ناك نصح يف كفن !سفنل تذكقلف توعلا

 قفدلا كلذب اللصتم ساككاو رجالا نم ءاحرا تنبو ءاملا هلو تقو يف تارفلا

 اذا تناك ٠ هيلع ءاملا ترجا مث 3 امتخال ة ةنيدع ا ةيربلا يلرخا 0 تاعدجو

 وزغ ىلع تعججأ اهككم مكتساو اهرما امل عقتحا ايلف . قفنلا تلخد 01

 توزغ نا كلنا : مزحو ارا هاف كاك اهل اه تاو انوا

 « كل ةيقب الف كب رفظ ناو كراك ثنا ترْفظ ناف هلَصي امل 'ورعا ةنافأةيتجج
 هلا ثعبا نكلو ٠ كيلع ما وكللأ نينوكت فيكن يردت الو لاح برملاو

 1 هيلسو هكلم ا ككم 00 هيحوزتت نا يف تبغر دق كنا هيملعأف

 كلذ يف ءايزلا تنتكُف ٠ ةرطاخع الب هب تفظ لمفف ّرقغا نا ةناف كلذ كسحي



 09و

 اخ ُهَترَأ ثهلثم ةوسكةتسنلاو ةترطعو ُةْئلح عرعرت ايلف هتب رو رع ةتمسو
 نونتحي ناملغلا جرخ بصو اذا ٠> ةدومو ةبح ةنم هيلع تبقلاو هب بحتأذ

 . ةضور يف هل طرسف ةيذج جرخ دقو مهعم حرتو ت تآك 15 نسال ةاكلا

 مم ءاهآخ ورمت اهباصا اذاو ٠ اهولكا ةميطلا ةأيكلا اوباصا اذا ناملغلا ناكف

 : لوديو مهدي مهعم وهو نوداعتي اوابقا

 ِهِف ىلا هدي ناج لكذا هيف هرايخي يانج اذه
 نطل نا مث ٠ ناكم لكب ُهنم لحو +باق نم برقو هابحو ةيذج ُةمزتلاف
 فكف رب هل عمد ملف هبلط يف قافالا يف لسري ةيذج لزي ملف هتراطتسا

 ناديري امو ملا أنبا كلام رخآلاو ليقع امهدحال لاقي نالجر ليقا مث ٠ ُهنع
 ازادك تيصق ورع ما اه لا هن ةنبق امهعمو ءام ىلع الزتف ٠ ةنادهب كلما

 هرافاخا تااط دق ربغأ ثعشا لجر لبقا ذا نالكأب امه اهيبف. اماعط تدلصاو
 77 م. ةلكأف يش ةتلواتف مد 58 تبلكلا رجزم سلج تح هلاح تءاننو

 تاوان مث 3 امتلسراف اعارذ عسني ًاعارك دنعلا اطعب نا : تلاكق ؛ هدب

 يدع نب ورم لاقق ٠ اند تأكوأد اهلرش نم اهيحاص

 انمعلا اهارمع سأككا ن ءاكو يل

 انيبكص ال يذلا كحاصب در ةثالثلا رش امو

 0 ٠ تنا نمو : نالجرلا لاّقف

 يلا يدعو ورم انا يناذ يبسن اركتت نا يناركتت نا

 كئئارط نم هاسلاو هلم ارصقو ةرافظا قو ةسار السعر كلل ا
 002 اير هدنع سفنا ةباده كلملا ىلا يدهن انك ام: الاقو امهمايث

 ىلاامفر اذا قط اجرفا هيلا لجو وع هللا هدر دّقف هتخا نبا نم اًعنَص
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 ( * ) شربالا ةيذج ربخ

 هلصاو ١ شربالا ةيذج "نا ةاورلا نم ريغ يفرشلاو هببا نع يبلككا نبا ركَذ
 نم جداو املا ل ل لّواو ةرباب ةعاضق كلم نم لَّوا ناكو دزالا نم

 0000 نه اع نعي رددت هناسلك موي لاق ( مننا هل عنصو كوملا

 يسأك ةتيلدو يلامدن يف نوكي هيلا تثعب عب ولف ىلو فول لدي 0

 الف ٠ لعفف ٠ هيلا ثعبملف كلما ىأر م يأزلا اولاقف : ارا ناك ي سلجت مايقلاو

 موب هيلع تفرشا مث: ةلبوط ةدم كل كلذَك نحو . هل دارا ام هب لعف مدق

 مهل جب زماف موقلا ترقس اذا يدعاب : هل تلاتف كلمل ةمعيذج تخا ُساَقَر

 دهشأو كجوزي ةناف هيلا ينيطخاف رمكلل نم تذخا اذاف . رص كلما قساو

 مالغلا فرصناو ٠ جوزف اهطخن كلذ مالغلا لعفف ٠ لعف وه نا هيلع موقلا
 هل لاّقف ٠ قولخاب اجرضم ادغ منا املف ٠ لعفف كلهاب سرع : تلا ٠ اهلا ربخلاب

 0 78 لاك « سرع يأ : لاق ٠ سرعلا رانا : لاق ٠ يدعاب رانالا هذه ام : ةعَذج

 هبلط يف ةيذج عرسأف . هزيماجج يدع مفرو ٠ ضرالا ىلع بكأو رف : لاق ٠ شاقر
 امالغ تدلوف هرصقيف اهنصحو هيلا ُهتخا ةيذج لقنف ٠ هلتق ُهنا لبقو هدجي ملف

 ىمسي نا مظعي ناكو .هب ناك صربل حاضولاو شربالا ٌهلليق اغاو (ه)
 "الوش اكذلا وهو !رعاش كلملا ةعدج 0 حاضولاو شربالا هناكم لع كلذب

 يا رار هلوع ف 13 كفل ناك كللاف
 كاملا قوت لات ا[ كلاب كافالا

 واق 2 نإ ماكمتلالو م سم كلمال نامزا

 7-5 ملم 0 امزلا ريغ مج ىدوآ



 قع

 قو 2ذ:لها اهنم اناقب الا اهانفا ئح اهتوطب يف اع اهءاسن رتسو اند
 . ريتك ريغ كلذك تكف . هدب نيب مهارمب تاج مهنم لاو الن

 ناك 13! يخل هكر ني ات وعتتم م67 مهنصو ةمم تيطاح موي بكرو

 راق تح ابا ودعت ميلرجم هيلعاولام مهب ١

 2 ةشيلل نم هر كردي تح رخل رقمالا هللا ن6 فس ناكو

 قا ىلع سلجو ىرخالا ىدتراو ةدحاوب رن اف ناتسساو ناتلكتا كل تاعك

 ناكر. ةشيلل ةتلتقف ديصتب كلذ دعب حرخو . هنيع تّربو برشي نادت

 5 يذ نبا حدع ىفقثلا تلصلا يلا نب ةيما لاقو . ةنس نييرشع طايرا كلم

 الاوحا..ءادعالل مي رجلا يف نّري يذ نياك الاركان
 الاس يذلا رصنلا 'هدنع دحي مف ةتماغن تلاش دقو َلقره ل

 الاكشلا» :ىنعتا نيس نينا ومن ةرخط تطل قل ىمتنا مث

 الامجأ ضرالا نتم قوف ملا مهمدتي 01 رارحالا ينبب ىلا ىتح
 الاغما سانا يف مهل تير نا انرببص ةئشارل# 0 هلل

 الاغا تالا قف ترن دما تر كلغ زار 0

 الاسا كيدرب يف مويلا لسأو مهتماعن تلاش ذا كلسملا نم طقلاف

 الالح كنم اراد نادمغ سأر يف اتفترع جاتلا كيلع اًمنه برشاو

 الاوبا دي اذان ذاع "تليق نازل نم نافل مراككا كلت

 نب فيس عم اومدق نيذلا سرفلا مه هرعش يف ةيما مهانع يذلا رارحالا ون ١١(

 500 ءانبالا نميلاب نودسيو ءاعنصب رارحالا يب نوّسسي نآلا ىلا مو نزي يذ

 ( يناهيصالل ةمح ارحلا ماشلابو همزاضخلا ةريزحلابو ةروأسالا لابو ةرءاحالا
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 :فيس لاق ٠ مهكلم نورت نيا اورظنا : مهفوفص يف سانلاو زرهو لاتو ٠ هريع

 : لاق ٠ ءارمح ةتوقاب هينبع نيب .٠ هسار ىلع ٌهجات ليف ىلع اًدعاق الجز ىرا

 له اورظنا : لاق مث ٠ اليوط فقو مث. هكرتا : زرهو لاق ٠ مهككم كلذ
 1 000 طالتخا ةنم اذه : لاق ٠ سرف ىلع لوح دق :اولاق ٠ لوح
 . راهلل ةنبا : لاف ٠ ةلغب ىلع لوح دق : اولاق ٠ لوح له اورظنا : لاقو

 5 1 506 ةيمرلا هذه يف ةتلتق : هباكال لاق مث ل دوسأالا

 ا لا
 هسار يف ةباسشنلا تاغاغتف قورسم مهككم ينيع نيب يتلا ةتوقايلا تّكصف

 ٠ هجو لك يف ةشيللا تمزبناف سرفلا مهلع تامحو ٠ هافق نم تجرخ ىتح

 ديري ذرهو لبقاد ٠ مهحيزج ىلع زهجنو مهنم اكردا نم لتقت ديم. تاعجو
 ء١21) ءاعنص جراخ هيف اوقتلا يذلا مهعضوم ناكو ءاعنص لغدي نا

 ةنيدملا باب نم زرهو اند ايلف. ةنم لخدي ريغص باب اهل ةنيدم ؛اعنص تناكو

 ءاهنص باب مديف - بالا اومدها ةمكتم تيار لخدت ال: لاس ريغص
 كلم بهذ : نزي يذ نب فيس لاف ٠ هيدي نيب اهب ريسو بار صان لخدو

 ىلا بكو ةشدلل رهقو نا زرهو كلف .ادبا مهيلا عجري ال رهدلا رخآ ريج

 ىتلا ةيدقلا برعلا ضرا يهو نئلا كلملل تكلم دق يلا : هرب ىرسك

 ةحئار اهل دواج وهو دايزو دوعو لامو ربنعو رهوجم ثعبو ٠ مهكولم اهذ نوكت
 نَلك. ىرسك ىلا زرهد مدقيو اًفيس كلي نا هرماب ىرسبك بكف ٠ ةبيط

 لتشب لا هد ةشيملا ىلع ادع اهككمو نيلاب فيس الخ املف ٠ اقدس ا

 ةشيملا تمدق 00 4طن زهم لايا ةحسن فو ) 0 ءاعْنض م ناكو (١ذ



 ودل

 نايبصال اهرثنت كمال ةزئاجم تعنص مل : هيلا لسراف .هل كلذ اولاتف ىرسك

 تنئج ٠ ةضفو بهذ 0 لامج . كلملا 3 9 : تفرس 3 سانلاو

 د 0 ا ايثك يدب يف كلذ

 0 26 6 مخل هل ضرع ىرسكب كد الكف يس نلبخ ماقاو

 : مهنم لاق كا 2 3 هجر دقو يل رعلا اذه يي نورت ام : لاقؤ

 0 كلما مهثعب واف مهلع ةدجوم يف كلملا مهن دق ًاموق نوح ب

 .كللملا كلم يف ةدارز وهف يبرعلا اذه كوري ع اورفْظ ن ناو مهذم حارتسا اول

 ٠ لجر ةئاغاع كجوف ٠ ار ىرسك مهب 0 ألا اذه : ىزيك لاك

 ٠ سرفلا يف هناكم عم اعاحت ًاسمار ناك زرهو هل لاقي مهعم الحر مرا لوف

 ناتايفس تقرغف ٠ نفس يناع يف رجبلا يف مهلمحو اًحالس مهاطعاو مهزهجو

 لاق اوسرا اماف ٠ ندع لحاس ىلا اوسرأف ٠ لجر ةئاّتس مثد يتب نم يتبو
 1 ا ف . كدالباخب دف كايا

 0 اوعحر غد ١" نم عاطتس ام فلس لاجل تفصل : * زرهو

 راش ةشطل نم هدنح هيلا عمش» مهدبعتبو قورس» مجهم 5 دقو ةهربا نبا

 درهو ثعبو ٠ ميس ىلا بوث نها دادما تلعجو ناركسعلا ىقتلاو مهلا

 ٠ مهلاتق رظنن ىتح لاتقلا مثوشوان : لاقف ليخ ةديرج ىلع ةعم ناكذل أنبا

 علطتسي 0 ةكه 2 ةنا لوو 3 ٠ اتق نك انش هوسوانو هنا مهشوانف

 برعلا ءيسو اقنح مهلع ذرهو دادزاف . هواتقف هيلع اولقساذ .اهنم صلختا

 اهروي نا ردي ال ناكو هسوق زرهو روف ٠سيلصلا اورهظاف ةشدحلا تحرفو
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 يلا

 نطب يف هلعجو 0 دق ةهربا ناكو ٠ عنص اب طايرا حرفف ٠ يرعا

 رظن وهو ةنمع تافا دق طاررآ نا ةهربا ىأر الف ٠ رسذ ةيفاخ ةناكم ذك

 000 0 ديف ةنلح ةعطفا رح <لتسنا ةشدللا ةلوام هارت الث ال انو نع
 هربا ىف . هيلع زهجأت هردص ىلع ةهربا دعقو هانق ىلع طايرا 0

 هفناو ههجو تمرش يتلا ةبرضلا كلتب مرشألا
 هوخا مث ٠ موسكي هنبا ةهربا دعب كلم ُث ٠ ةنس نيرشع ةهربا كلف

 . يريم نري يذ نب فرس ما 5 يذ ب 0 ةماو ةهربا نب قورسم

 0 كلو كنا ميطسل ربخب ن ٠ع توراه يف دجن انا : اولاقو جورتلل يف هومّلكف
 اذان نأ انوحر دقو نزي يذ نبا كتب لها نم لجد دي ديب حرفي ءالملا اذه

 ىلع هرصني نا ةملكف مورلا كلم ( ١ )رصيق ىلا جر. مه معنأف نراعي

 ٠ دوه نيد لع متئاد يتككم لها نيدو يبد ىل ىلع ةشيلل : لاقو ىلأف٠ ةشيبلا

 000 هناق الا» رك ىلإ اًدماع جر اسنان هدنع نم جر

 يل ناف 1 :لاقف ٠ ةشدملا نم هموق يق اع هريخأف هيلع لخدف ةريملاب رذنملا

 فيس ةعم عيزخأ حرخ الف ٠ كلذ ناح دقو دنس لك ف نذل: يدق كللل ىلع

 شباحالا بلغو اندالب ىلع انيلغ : 001 ىرسكى لع هلخداف نزب يذ نبا

 : لاق ٠ نادوس مثو ضيبا تناو ضيبا يلال مهنم كيلا برقا اناو انيلع

 ىلع هفاحلا مأ الو ةعفنم ريغ يف اشدج كعب ثعبا الو ةديعب دالب كدالب
 005 ءاكو فاو مثزد فالآ ةرشمب ل أ و صنلا نم ةَسأبأ الف: يكلم

 باوكا كلذ ىأرف٠ ديبعلاو نايبصلا نيب اهرثن ىرسك باب نم اهب جرخ ايلف

 يناثلا سونيتسوي وا سوناينيتسوي وه اذه رصيقو )١(
 ناورشونا ىرسك (؟١



 6 ك5)

 هعلخا ٠٠ نم تير اجب هربخأف كلما ىلا بهذا : لوسرلل لاقو هيف يف هلع
 عجرف ٠ ةميهلا باسجب مئاوق عبرا ىلع هيّثآ 2 كلذ نم هل اميظعت دش انا

 لقعا كلما : اولاق ٠ 0 ا لاف . ريثلب ويعلق كللل لآ لو

 اتم ملعاو
 3 ءارقفلا يف ةهربا حاص ةنع ىراوتو ةهربا دنع نم لوسرلا ىلو الف

 أه نومدهيو اهب نولمعي. اوناكيتلا ةلالاو حالسلا مهعم هيلا اوعقتجاف ةشبحلا
 ٠ هتازان رخآ هفاخ اوفصو فص اوفص مث ٠ يحاسلاو نيزارككاو لواعلا نا ندم

 لأ لاق أرك متاوق عبدا ىل ع هنأ هنا ىري وهو كلما ىلع ةهببا ًاطبا ايلف

 اوسدلف مهعانتا نم هعبت نمو ءاومملا يف بكرت ةهربا عنص امي هربخاف طايرا

 زرب ضعب نم مهب اذا ىتح٠ ٠ ةلمف ةعبس ةهعم ناكو ةليقلاب اوء ءاجو حالسلا

 ليخالاو ابر هللا ةشيلل رشعم اب : : هتوص ىلعأ ىدانف نيفصلا نيب ةهربا

 اذه ٠ ةينارصنلا سهذم يف اًضعب انضعب لتقب مالع ٠ انكم يشاجتلاو انناتك

 ةرئا نم هيلع ناك ام ىلا كلملا داع ينلتق ناف ةنبو ينيب اوُلُخ لجد اناو لجر

 أم مكب فاصنالاب مكيف تاو 0 ةتاتق ناو٠ ءارقفلا كالهو ءامنغالا

 تنبأ دقو ىرت دق ام عنص هنا كازربخا دق : طايرال كولملا لاف ٠ تب
 ةدمنلاو ةعاشلاب فرع' دق طايرا ناكو ٠ كفصنأ دقو هيف يأرلا نسحأ
 نم طاررا ايكتساذ . ةّللا ركتم انيبق اًمهذ اًريصق ةهربا ناكو المج ناكك
 طايرا هيلع ىلخو ٠ هيحاص ىلا امهدحا ىشمو نيفصلا نيب زربف نب نا كوالا

 ٠ طايرا يلجد نيب عقد هيفنإةيماجب هامجاح اهنم عقر ةبرض ةهربا برضف

 ادوع ذخاو حرملا مأتلاو مدلا نكسف هيجل 1 دمهو' هتماغ ىلا ةعرا 3

 ترصبا دقف تدرا ام عنصاف ةاش انا اما كلملا اهيا : لاقو هيف يف ةاعجو

 دب 0
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 تام نم رئا يف مسا نكلمتال اتافام نيعلا درت نيا كنوه

 مالا نسا اوال راك ننال وحب نا
 201 29 فرشلا لعا يف ءاطملا رهلظاو لاومالا دخلا طابرا رفظ:ايلق لاق ١
 مهارعاو مهعاجاو ملذتساو مهنم رتفلا لها كرتو مهفارشا ىطعا نيح ةشرحل

 اكشو ءارقفلا كلذ نم عزْخ . نوقيطي ال ام مهفلكك لمعلا يف مهعتاو

 د5 لك تاءاك انآ ءاقثا 2 ذا نزام : اولاقو ضعب ىلا مهضعب كلذ

 71012 وااو: انئلف لمع ناك ناو - انلتك لتق ناك ناو ودعلا روحت يفءانمدق

 ةشبلل نم الكف تلد دنع مهل لاتق ٠ انوفحتو اننصقي ام عم انريغل اناطعلاو

 هومتملسأل اذا مكضغل ىضغ الاجر نا ول: طابرا داوق نم ةهربا هل لاقب

 هوقئاوف٠ادبا هملسن انك ام ميسلاو ال :اولاق .ةاشلا يذت (يميذي' ىتح

 ءهبلا اوعتجاَف مهيف هيدانم ىدانف» . مثرخأ نع اوتو ىتح هوملسي ال ليحنالاب

 كلاتق ىلا سانلا اعدو عارم كل هلا نا مصصا اب 5 طابرا كلذ غلبف

 طانرا بضغو ٠ ةشمل يف ل 57 0 ةهربا كلذ لعف نق 3

 لسراف : : اولاق ٠ لطاب اذه نيبو انين كلذ نم ىلدا وه: لاقو اًديدش ًاضغ

 : هيلا لسراف .لاقي ايك هنا ملعاف كتأب ل ناو لطاب وهف كلتا ناف هيلا
 ' ضرالا نم !دوع ذخاو ههجول نحو هيتركر ىلع ةهربا امه ٠ طايرا كلما ا

 : يىنادمملا ندج وذ لوقي هيفو .٠ جيااصملا ء ءوض كلذ نا ملعي الو | وا 3 هنط

 ,قوقملا ةلص وا 0 لزنل 8 لك دفبب لاملااذمو

 قس 20 َّق اكو هاش 2 تثدَح يذل) نادغو

 رقوقشلاب بّيعي ال ماحت ”ماخبا هالعاو ةرمرع
 رقودبلا ضاموتك ىسمي اذا ا ؛ طيلسلا حيباصم

 سجل لل“ ةيمحا نيفوتا ١" !اذاقور تدهن دعي ىيفاف



279 

 تقرغتو مهثواتف هموق يف يلادمحلا )١( نَدِج وذ مهلا جرخ مث. هب دهعلا

 ملاذ ساون وذ عنص ام الا ىمالا ام: لاق ةسفن ىلع فرت اهذ ٠ نادمم هنع

 بزحو ةشدلل كلم ىلا يبسلا لك ثعبو تل لتقف ن ملا طاررا ل

 ميوصح نم بح 5 ناكو .٠ امنوصح 0 اهلها لتفو نع كلمو كلُ

 وهو يريمكل لاف ءايلثمرت | انوشح (50) نادر 8 ) نونبو نيكس

 عل نمي ىلع لغد اظل

 3 00 036 ند نم لواهلأ لا

 لاك .٠ . مراعشاو ريم راخلا يفركذ هلو ةعباتلا ضعب ءام نع ك0 برق

 : ىريتطلا 3 ١

 يرد وا كلذ دعي ينيرذعا م م يرس ال نقاع لكل اب

 ِرَسَعُت ل ناك ةكلام نوني . ”كلامه.وىش لكو تير القا
 ربدالا 0 2 تارا 202 لكو نير الَوَ

 0 نم اريمح كرد هل 0 43 ا ا
 هجوا ةعب را ىلع بصحي نب حرش هان 5 2 ءاعنص نيب نصح نادمغ ()

 فوقس ةعبس ىلع ارصق هلخاد يف بو رضخا هجوو رفصا هجوو رمحا هجحو و ضبا هجو
 نانيع ىلع ىري سمّشلا تعلط اذا هلظ ناكو . اعارذ نوعبرا اهنم يفقس لك نإ

 .ةدحاو ةماخر ةفقس لعجو.نولملا ماخرلاب هانب سلجم هالعا يف لعجو.لايما ةثالث اهنبو .
 تناكم.دسألا نموها مظعاك هبش نم دسا لاثمت هناكرا نم نكر لك ىلع ريصو

00 

 0100 ناتنالا ط فرشأ اذاف 07 ا
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 تدعب : رصنق هل لاف. هب برضي سوقان اهف اف سئانككا مدهو ءاسنلا ربو

 بيرق يتككم لها ينيد لها نم موق ىلا ثعبا نكحلو مدالب نع يدالب
 يذلا اذه نا : رصيق لاق ءاَذا كاذف : ناملعت سود لاق ٠ متورصنيلف مكنم

 الو مهناولا ىلع مهناولا سبل نادوس اهأط نأ ترعلل لذا مكي ةعئما

 بتكمن .ُهلَوَح مهامنا هنيد لهال رظنا كلما : لاتف»٠ ا معلما
 فضغاو ينرصنتسي َءاج يذلا لجرلا اذه رصنا : نا ةشدلل كلم ىلا

 ىلا رصيق باتكسي نايلعث سود جرخل . ةشدمل مهدالب 'ىطوأف ةينارصنلل
 حرفي نا مهئامظع نم ١ يليظع ناكوز(ظاي را نيعا هناك ارق ايلف . ميلا كلم
 هدانج ىلع دوقو ةشركل نم اقلا نيعبس 2 طابرا ع هرصنش 0

 ع نت ناكو٠ حاصلا نب 2 هعم ناكو٠ ٠ هليغب َلبقأو مهاسؤر نم اًداوق

 تالث برخو امهلاجر ثلاث لتقاف نيا تلخد اذا : طاررا ىلا ةشدخلا كلم

 امئاسن ثاثب يلا ثعباد اهدالب
 درو ىتح مهب دبعو رجا يف نفسلا يف مهل دونملا يف يف طاررا 7

 اوّمحالت ايلف. اًريثك ادنج نهيلا لها ىأف ةعببلا تامدقم مدق دقو نعل

 اوعجرت نإ نا مكا متملع دق دق ةشرلل رشعم اب : ليتل هي يطال

 0 تحل ناو متقرغ هومتلخد نا ميديا نيب رجا اذهءاديا ؟دالب ىلا

 اولتقت وأ اوتوَت ىتح ربصلا الا كك س 3 ادنع كيرلا مكتذكاو مكه

 تناك  اًديدش ًالاتق اواتتقاف ٠ مهيلا راس مث اًعجج ساون وذ عم. .كودع

 ٠ هجو لكيف اومزهنا» ساون يذ باحصا لتقو طايرا رفظف . ةشبحل ةلودلا
 توللا : لاقو رجتلا هب ضرعتساو ةسرف ضكر رسؤيس نا ساون وذ فوخن امف
 رخآ ناكو ةسرف هب ىذف رجا ةل ةسرف محا مث . دوسا راسا نم نمسحا رجلا
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 رافغ نب دوسالا وهو باعشلا كلت نم بعش ين لجرب مهل ذو ا

 اهوربتساو ضرالا نم ةمحان اولزن دقو هوُفرتو هقلخ مظع نم ادأر ام ملف

 : ثوغلا هل لاقب هل نبال يَّول نب ةماسا لاف ءامري ملف هريغ ادحا اهب نوري له

 ناف ٠ يكرلاو سأنلاو دلملا يف اك اخرج ا نا يب يأ

 ٠ دلبلا اذه انتلزنا يذلا تنكو رهدلا 5 كموق 20 لجبلا اذه انتفك

 قاخ رغض لم دوسالا تحض: ةلآشو ةيركست نجلا نأ. يسرا
 ةعم ميحد ريعبلا ربخ هربخاو نلا نم : لاق ٠ متابقا نيإ نم :2] لاتف ثوغلا

 هامرف ٠ مالككاب هواغشو . ةنع مثرغصو هقلخ مظع نم اور ام اوبهر مهناو

 مويلا ىلا كلانه مهف ٠ هدعب نيلمللاب ىلع تماقاو ٠ ُلدتف مهسب ثوغلا

 نمي ىل ةشيخلا مودقو نارجن ىراصن لتقم

 يذ نب فيس جورخو اههلع مهتبلغو ند

 ساون وذ هل لاَ نعأ كولم نم .٠ كلم نأ مهلع ه ىروتلسي ىدك لا ثري

 دعا 0 مهب رفظ 0 مل نار لها ازغ

 مدهو ليجالا قرحو رانلاب مهقر . كلذ نم اوعنتماف ٠ ةبدوهيلا ىلع مهضرعاو

 شر ىلع ناماعت سود 9 لاقي لجر 2 تافاو ٠ نعلا 3 فرصنا مث مهتعدب

 هثيغتسي مورلا كلم(١)ر صبق ىلا سدد ىضمو . لمرلا يف مثزعا ىتح هضكرف

 مهسئانك ب رح هناو ىراصنلا نم لتق نمو نارنب ساون وذ عنص ا هريخيو

 ماوشلا يف لثاا برضي سود يفو . لوالا سونيتسوي وه اذه ىصيقو (9)
 هلحر قالعاك الو سودك1ل : لاقيف
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 لعلف دمثالاب لاهتكالا دا تنكيفا: تلاقق اهنع تلئسف ٠ اًدوس اًقورع
 071 تدل متع

 هم .:ومومل

 نارممو دارع ء ةل# موملا وهو نبلا ضرا نم فرلا نكتت ىلع تناك

 ٠ ةعبسم يداولا ناكو٠ يلع نب توعلا نإ ىو نب ةملسأ دموي مهدس ناكو

 بهذي نيرا 0 مو فرقا نامزا يف ريعب م ان ناك دقو ٠ مث ددع ليلق مثو

 ا ”تحوتساف مرعلا مايا نع نم تح لق دزالا تناكو٠ لباق ىلا هذري مو

 نعظلاب اوم الذ فاررالا ىلا اوراصف انناوخا نعظ دق : تلاقو كلذل "يط

 هرعب يف ىرنل او بصخو فهر دلي ع 0 ريعبلا اذه ن أ: ةماسال اولاق

 اريح ام ضصن انك ةعم اتصخشف هفارضنا:دنع هدهعتت اننا ولف ٠ ىونلا

 طلتخاف ريعبلا ءاج في رخل ناكايلذ ٠ كل ذ ىلع مهرءا اوعمجاف .اذه انناكم نم

 تدب ثيح نوتييو هريسب نوريسي هوعبتا» اولّحا فرصنا املف ٠ مهلبا يف
 شاوم ىل اعو باعشلا يف لختلا ىل 5 0 نا اع طبه قح

 (نامعتلا تنب) اًدنه غلبو » : ةماهلا ءاقدز ركذ دعب يناغالا بحاص لاق (1)
 تماقاف . نآلا ل دنه ردد 2 ع م حوسملا تسبلو تبهرتف اهريخ

 1 تاع اهديع لمس لمس يلا ةماعلا ءاقرز نال . وهس اذه نا نظنو .(« تنام ىتح 4 ف

 تشاع هذهف . 0 ةقورعملا ناعنلا تنب دنه ةيحاص ةماميلا ءاقرز ريغ يه عَّبَن

 ثلاثلا نرقلا طساوا يف تناكف ةمايلا اهنس أو كوالا اما: جيدا سداسلا نرقلا ف

 م دادي لقا رعي اهمفو .٠ 0 ا تبقلو ٠ سدر

 5 كتلاق 1 لوقلا باف 0 1 5 اذا

 ىملسو احا اه نالبحلا ناذه (:)
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 بيل نعي يرق تضادص قم
 بضغلا ةروس انم ميمهينبلاو مهلتقن كفنن ملف انيتا انا

 بنذالو فنا يذكاونوكي ناو دبا ميغب الع دوعب نلو

 بسنلاو ماحرالا يف براقالا اك ةدك وم ىلبرق انل متيع ناو

 برخاو املتقف اسيدج ازغف ٠ عبت نب ناسح ىلل اوأل( ١ ) مسط ةيقب نا مث
 هانا يل لوزت لبق ءيط لبجي ماقاف قيل لتاق دوسالا برهف . اهدالب

 ةماملا ءاقرز ريخ

 نم موق ازغف ٠ اليم نيثالث ةريسم نم شيلا ىرت تناك ءاقرزلا نا
 عم لوصولاب مكك فيك: اولاق اهرظن ةفاسم نم اوبرق اهلف ةمايلا برعلا
 . اهلمح اذا سرافلا اهنم ةرجش لكرتست ارش اوعلتقي نا ىلع مهيأر مهجاف ٠ ءاقرزلا
 لاَعَف ٠ لعفت تناكاك تو اوراسو هتقاط راد مهنم دحاو لك م

 : اولاتف .ريسي ارح ىرا : تلاق .راهتلارخا يف كلذو ءاقرز اب نيرت ام: اموق

 اوعستكاو موقلا مهجبص اوجصا الف ءاهلوتب اوناهتساو كنبع كتيذكوأ تبذك
 ايف اودجوف اهنبعا اوعلتف ءاقرزلا اوذخاو ةميظع ل مهمل اولتقو مهلاوما

 ءاقرز وخا وهو ةّرم نب حابر عّبت نب نسج ىلا أل نِّمم ناك (1)
 لاقيو'سيدج عم اهارن اذلف يسيدح لجرب تجورت ةمايلا ءاقرز تناكو . هماميلا
 ريغ ليقو . رشاق نم مأشا : لاقييف مائشلا يف لّثلا برضي هيفو سشاقلا حابرا
 شاق يف كلذ
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 لعب ىلا ءاسنلا يف تفز ةيبص  ةريفع ءامدلا يف ىشت ليحيأ
 لعفلا اذب 2 ك1 2 متكو الاخ انك اننا ولو

 لزِلَل يطحلاب برثلل رانل أوبدو ودع اوترما وا اماك اوتوف

 لزملا نم اوتومو. وفق.دلب ىلا . .اولمحتو اهنطب. اوّل الا
 .لذلا ىلع ماّقم نم ريخ توملأو ىذا ىلع داق نم ريغ نيبللف

 كلا نم بات ال ءاسن اونوكف: ... هذه دعب اوضغت م :ا ناو
 لسغللو سورعلا باوثال متةلخ اعف كك

 للا ةيشم اننب يثمي لاتحيو  انفاد سيل يذال اًمحسو ادعبف
 1 را ةيرتل لاق نا ع ناكو كلذ اهوخا دوسالا عع ايلف

 مهيحاص كلم نم ناك اب الا راد يف مكتم ّرعاب اوسبل موقلا ءالؤه نا
 انعتتما ولو ٠ مكيلعو انيلع لضف هل ناك انناهداو انزجع الولد ٠ مهيعو انيلع
 لذ باهذو رهدلا ْز 6 هللا هب كرما ام امف يلوعيطاف ٠ فصنلا 4تتم اننا ناكل

 ١ 18 ارق نم ارمتم ام اتدج ىححا دقو ( لاق ١ ىلأز أو لبقاو .« رمعلا

 مث ًاماعط كلملل عنصا ىللاف : لاق. ىوقاو ىمحاو رثكا موقلا نكلو كءط

 نوراغ مثو انقويس ىلا انرث للخل يف نولفري اوءاج اذاف اعيمج هل متوعدا

 اعدو مثدلب رهظ ىلا هب جرخو اريثك ًاماعط عنصو ٠ لعفت : اولاق ٠ اهب متاندمهاف

 ' تك هيلا خو كلذ ىلا مه اجاف ٠ . تيب لهاو وه هدنع ىّدغتي نا هلاسو اًيلحت

 ىلا مهب ديا ل مهسلاجي اودذخا اذا ىِتح للطلو يلال يف نواذري هلها

 ا ولع سدردلا“ ل مهما دقا تحن نم مهفويس اوذخا م اعطلا

 ىلع اودش فارشالا نم اوغرف الف . مثوتاما ىتح هسيلج ىلع مهنم لجد
 :كلذ يف دوسالا لاف ٠ ادحا مهنم اوعّدب ملف ةَّمسلا



 4 را

 سيرلجو مط ربخ
 تناكو ١ سيدجو مسط كلم اًميلع نا لضفملا نع يببارعالا نبا ربخا

 ب ميج هزانم

 جوز اهل ناكو ةلبّره اهل لاَ ناك سيدج نم ةأرعا ناو ٠ قلل ريغب ةريسلاو

 اهيا اب : تلاقف قيلمع ىلا ةتصاخن امنم اهدلو ذأ داراو اهتلطف قشام هل لاقي

 اندو هلاصوا تم اذا قىقح 577 ةدعسراو طفح سيحاول يلا كلما

 ام : اهجوزل لاف ٠ اذو هدعب نم ينكركيو اهركينم هذخأي نا دازا هلاصف
 اهنم بصاملو ٠ ماكر اهيطعا دق يف كلل ام ١. يىتجج : لاق . كتحح

 أمهنم عراب نا مالغلاب 1 الاعاف تنك كام لعفاف .الماخ اديلو الا ٠ نا

 هينزساو ءادما كنت الو .اًنلو هشبا“ ةيرط لاقو : هنارغ ا شر 0
 نوكي افاق حافشلا:اماو « رهاب نوي انا حاكسسنلا .امَأ : يره تلاتق ادق ١

 اهحوزو تا سعا قيلمع كلذ معس ايلف ا امهيف لاهو ٠ رهقلاب

 : لوقت تأشنأو ٠ اهجوز نم رشع ةيزه ىطعتو انينُق سمخ اهجوز ىطعش

 الاظ ةيزه يف امكح ذفناف اننيب كحيل مسط اخا انتا

 ماع مكمل عزاب يف 04 الو 5 رتل هك دقل يي ومال

 امدان ةموكمل يف يلعب ميصأو ىلرثعي يلاو مدنا مو تمدن

 اديس الب كلذ ٠ نم اوقلف ٠ 0 ظاتغا اهوق قيلبع ميل 0

 ا دوسالا تحا (١)رافغ تش ةرافع يو سوما تحوز قىتح٠ ًالذو

 : اهلا لأ اذ اموق ضّرحُت تااتف . اهامدأف ةديدجب اهأجوو قيلمع اهلا

 لمزلا ددع مكي لاجد متناد مكتايتف ىلا قي ام لمجيأ
 طلغ ومو . دابع ثنب : ةخسأ يفو قلم
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 يف ٠م كتملعا يف ملعت لأ: نيعدوذ هل ل لات, «ادقلإإ نشا نع يد ىلإ
 هكلتغدوتسا يذلا باّمككا يف : لاق٠ 0 نا: اذه تنمو 0

 مر يذخا ىلع يكد بهذ : نيعر وذ اقف ٠ هدجي ملف باتككاب اعدف

 21 هأرتق هب أذ لعفف» هبلط يف معني نا كلا لأس مث .إطخلاب راشا نت تر

 ام تدشح يلا“ لاق ٠ مزحلاب 2 كا لاق |هأرت ايلف ٠ ناتيبلا هيف 5

 َك ءاسثو ىّتح هياع ت تفلتخاو اهفارشا لتف نيح ريم سما تتشت هنو (لات)
 ىلع ىلوتساو هلنتف : ةكلملا تدب لها نم نكيملو )1١( فونت: ةعيدخ ورع

 انامز كلذب ثكفف . ًاًقساف ناكو يريمخلا (5)رئانش وذ هل لات ناكو . هكلم

 ( ا رد اغن اف :سساؤت وذ ىخ هو ةباوذ هل تناك ساوتاوذ ةعزأ اذ ىتح
 هضمخا نيب ”هلعج ةعبتت هب اعد ايلذ ٠ اًهالغ هل لعجو ُهَّنسو اًقيفخ اًقيطل نيكس ذخا

 ةعرز هيلع لبقا املف ٠ هيلا دعصو اهخاناف بارس اهل لاقي ُهل ةقان ىلع هاتاو هلعنو
 هيف يف كاوسلا لمفع ةسأر ٌرتحاو لتتف ةنط ما رز اذ
 هتقان ىلا ًءاجو؛ةعرز كزنو» ”موأرف مهسوؤر سرألا عفرف« 5 ةركك | نم هعاطاو

 ةعرز اوتاف ٠ لتق دق وه اذاف هيلا اودعص تل قار كرا م 37

 :هيلارر تصقج او .ىقسافلا اذه نم انتحرا نا دعب كريغ انككي نأ يغني ام اولاتق

 / ٠ ىراصت اوناكو نار دودخالا بحاص وهو فسوب ىبسلو 07 يذلا وهو

 مهنال نِيلا ةشدلل تزغ هلجا نمو ٠ سئانككا مدهو ليجنالا قرحو مهفوخن

 قرغف سرف ىلع همححتاو رحنا ضرتعا نميلا ىلع اوبلغ الف ٠ ىراصن

 )١( ةكنيسللا شوفنلا ف ارقي ' اك فونيوا ١ ') )2ظرف الا يا 0011
 اس لح ناك ظارخأل كلذ ١
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 انيلع ككلخو هلتقاف :اولاتف .ركتاو كلذ نم رسعا وه: لاق . هككمو هدلب

 : لايف ٠ كموتل اًرظن نسحاو لقعا ناو كلخا نم كللاب يح نأ
 هوقثاوف ٠ يدب نع كلملا جرخو ىخا تلتق دق نوك أو اواعفت ال نا فاخا
 مهفلاخ ةناف نيعر اذ الا مهلكه يخا لتق ىلع ءاسنؤرلا عمجاو مههوق ىلا حن ىتح

 . هيخا لتق ىلع نوقابلا ُةمِحْف . ريح نم كللا بهذي يأرب اذه سيل : لاقو
 هاثا موقعا هيلع عمجا أم نيعر وذ.ىأر الذ . ككيم داب هتلتق نا : نيعر وذ لاقف

 يف كدنع ٌةعضف باّمككا اذه كعءدوتسم يللا 0 : دلال 0

 دو زير ناكم

 نبع زيرق تيدي نم ديعس ١ مونب ارهس يرتشي سس الأ
 رداعر يذل هلالا ع تناغو تراض رح كلي

 00 هكلم ىلع ىلوتساو ةلمدف هشارف ىلع مكان وهو ةاحلا 00 اًريع نا 3

 ناهكلاو اطالا لأسف ٠ م. 250مونلا ةنم عنتماو رهسلا هيلع طآشو هيف كرا مف

 : همون عنم آلا طق لج ار : مهنم ناكل لاقل ٠ فايعلاو

 يلا اورظنب ا مهدالب ىلا اوعجريل هلتق“ ىلع يبوامح ريمح ءاسؤر : :اوع ل أقف

 نول عج الجر الاجر مهلتقف ٠ هلتقِب مهنم هيلع راشا نم لتتقب ل |. يخال الو

 ريح ةغل ِف « فو » نال وزغلا نع ةدحاعت ىلا ةراشا نادوملا ورمعل ليثو )١(

 لتقف هبخا ىلع بثو هنال نابثوملا 2 ةداشولا لح دوشقلا قس ندا

 سلا ىلع الومحالا جرخي الن < قع ماقسالا ركل ورمعب ترثاوتو لوا

 اذ نا يناودعلا عبصالا يذ ةمحرت يف 3 يناغالا بحاص لاقو . كلذل داوعالا اذ يمسف

 وأ سم ىلع سلج نم او ةنال داوعالا وكلا 4و نشانم نب ةعيبر وه داوعالا

- 0 

 : نافع نب دوسالا لوقي هيفو ٠ .مّلكتو يسع
 داوعالا يذ ليبس ليبسلا نا يفان' ىملع نادول تسلع تقلا
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 0ك ردع لوحأ عبت نب ناّسح نكد لا اعف كلا نبأ ثادع

 ايلف . ريمح نم لابقالا مهو هموق هوجو اموي هيلا لخدف ٠ شطبلا ديد ةمهلا

 ؛ ١ ملقا مأدتا مهضاوم اوذخا

 دوال ىف فوط يارا وهو ”ىدري ؛ ىلر نأ :سانلا/ ايل

 ِداّرعلا ةيشم قيراطللاب ىدرت لباتلابو يلاوعلاب
 يدانملا توص بيحس لفح يبرع مرمرع شجبو

 دارو ريمح ليلاهل» ردايأو فدتخو مت نم
 داو لك ف لابطلاك يعمو ىقلخ سانلا تراس ترس اذا

 دابعلاو ىعنلا.ىلوا رخ سأك ايعرق :نيمح "قس. محا يق

 حي ةثلث دعب ناك املذ . هتييمل دحا ةعجاري ملف“ يلا ا : مل لاق مث

 ل ثمح دالبلا نم ل ٠ محملا ضرا ّئطو ىتح سانلا ةعّتو

 برغملا ىلا ىذم مث . ناسارخ ضرا ْي مب لام ٠ ةعبابتلا نم دحا غلب

 اذا ىتح قارعلا ضرا ىلا لبقاو ٠ هل مع نبا الع فاخو ةيمور غلب ىتح

 فوطن اذه عم انرامعا ينفن انأ ام : ريمح هوجو تلاق تارفلا "'ىطاش ىلع داص
 نم يردن الف انلاوماو انلابعو اندالواو اندلب نيبو اننب قرفنو اهلكض رالا يف

 . ىلا عوجرلا يف كاخا ملك: هل اولاقو اًريع هاا اوملكف ءاندعب مهلع فل

 كك نا ةمساوا برك و با دعسا همساو طسوالا عب ' وه ناسح وبا عنو(« )

 مس ىلا ٠٠٠ ةنسلا نم كلمو ةعبابتلا رهشا نم وهو. ربكألا منكن بركب

 11 زورا دهع يف كلم نان راك اع“ 000
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 انع فرصنت مل نال هناو : اولوق مث هيلع يلب اوفرشاف يب دجولا ديدش يبا

 مع هنبع لا لا ىةعر زكر هل كلذ اولاتف ٠ كيلا هسأرب نيمرنل

 : ميطخلل نب سبق لوق كلذف ٠ مهنع فرصنا

 بكاوكلاك انضيب ىلوا سفاوق محزم لوح ماطآلا هب انجص
 نب ةملسم ابا يدعاسلا تماصلا نب داك رثئمو تلسالا نب سدقوبأ رس

 0 ينأف ٠ هلتقا : اواتف دوهي نمو ةنيزم نم هموق نم سآن هيلا عتتاو»٠ ٠دا

 : لوقي ًاشناو هلييس

 تنتا ام علاص هلأ هينعو ١ :ةلع توف اقل

 تيفك كد لك يوقو - ىروق دوبيو هدنع ةنيزع
 : هعردصو هعدن ناكو نادك ١ ريضح فري ا فافخ لاقو

 اقاد قلغأ موي اًريضح نبل ةبام يذ نع ندح ايلا نأ ول
 انعاشم الزلم ”ةنم اوت .  هّنح لميللا اذا تحوي فاظأ

 : هشري ضنا لاقو

 نيرا ف كلل لقز :ةيتدكك كيال
 سلخ لاو بناثكلا ريضح ىدنلاريضح ىكبا نيع ايف

 سفنالا 30 هنم عطقت ديدخلا راوا ديدش موبو

 سرعالا ىلا غل نيب ام ديدمل كييف تل
 سدت / كبياش ققنو ىثولا موي كسفنب يدوأف
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 ىلا فرصنا مث.اهانولاقأ ام اسهلثبب جرزلل امم ترفظ ولو اسوأ مالا نوسؤت
 ٠ ةديدش ةحارج رئموي حرج ريضح ناك ٠ مهرايد ىلا عوجرلاب مثرمآ سؤالا
 ٠ ديزي نب ةيما ىنب يف هلزنم ىلا لهشالا دمع نب يفمص نب سلكه ب سهذف

 ةيمأ ينب يف مويلا ”هبقف ٠ هب تناكيتلا ةحارإلل نم تام م امايا هدنع ثبلف
 ديري نبا

 ٠ مهاطآ نم مطا يف رذئموي ةظيرق ينب نم ىمعأ يدوهي ناكت (لاق)
 :تلاَقف تفرشاف ٠ موقلا لعف ام يرظناذ مطالا ىلع يفرشا :هل ةنبال لاقف
 لآ اي اوبرضا : لوقي النا عمساو ىروق ىلعا يف عفترا دق توصلا عمنا
 - نيعع# اذام : لاق مث ٠ ءاقبلا يف ريخ ال سوالا ىلع اذا ةلودلا : لاقف . جبرزإلل

 نكلا : لاق. جيرززلل لاا نولوتس الجرو سوالا لآ اب نولوشي الاجر عمساأ : تلاق

 : تلاقف تفرشاف ٠ يعمساف يفرشا : لاق مث . ةعاس ثبل مث. لاتقلا يح

 دبع ونب كلت لاق « لعرلا باحضصا ةرخضص ونب نحن » : نولوقي موق عمسأ
 برضف ٠ مصالا باب وحن رف بنو مث. سيلا هللا» ترفظ 2١١ ٠ لبثالا
 تاف طقسف ةراح نم ناكو هناب قاب ةسْأر

 نب هللا دع مكأ محازم لصا يف هحير َنزكريل فلح دق صماعوبا ناكو
 سماع يأ ةأرما تناك هب اوطاحإ ىتح سوالا نم ةعاسمج تجرخت . يل
 فرشاف:٠ ( سماع يببا نب ليسغلا ةلظنح ما يو ) يبا نب هللا دع تنب ةيمج

 دقو ينأ» نع ناكالو ىمالا اذه تيضر ام هللاو يفا : لاف هللا دبع مهيلع
 قت فرصنا ال هللاو ال : ماع وبا لاف ٠ ينع اوفرصناف هل يتهارك متفرع

 نا: مل لاق فرصن. ال هنا ةظدح ىأر اهلف ٠ كمطا لصا يف يناول زكرأ

 لهشالا دبع ينب ما رفظ نب ةّررم تنب مهما ةرتغك )١(
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 ندعم اب : مئاص حاصو حالسلا مهف سوالا تعضنو جرزتلا تمزيناو ٠ قوقعلا

 تهانتف ٠ بلاعثلا داوج نم ديخ مثراوخ كن وخا اوككبش الو اوحجسأ سيلا
 تلو ٠ ريضنلاو ةظيرق مهتبلسو ٠ مهف :ناشاادس ميلس نع تنل

 : نولوقو هلوح نوزجنري مثو هب يتلا حارإلل نم اريضح سوالا

 اهاتف الو ده اهلهك ال اهالوم اهتيز ةيك

 0 ذاعم نب دعس 5 تا سَ قرح نس تاعجو

 زن تحت يا نشا دس رن ل 0

 00 هللا كدا : هللا دمع هَل لاف ٠ هللا ز ودع ا 0 2 ادانف

 حازم مدهت نا ىلع سؤالا تعمجاو ٠ ة هعا حا مح هدجوف لاق ع م

 هيف اوثبري نا مثرمأف هيف م اكف . ٠ ةنمدييا ريضح فلي ٠ يل نب هللا دبع مطأ

 تف نما اطأب نب سايا نب بزل رئئموب تلفآو ٠ ةوك مف اورفخ

 مالسالا ىف تباث اهب هافاك يتلا ةمعنلا يمو٠ . جرزتلل نب ثرملل يهب اخا نسا

 سبق ابا ايتا ىتح بهارلا ىماع وبأو بئاككا ريضح رخو ةظيرك ىنب موي

 رول قأن ن تأ تمار نا, سيق ابا ٠ ريضح هل لاف ةعزهلا دعب تاسالا نبا

 وبا لاقف٠ ٠ دحا مهنم ىقي ال قح مده اتقن اراد اًرادو ارصق ارصق

 ا الا سوالا متيمس ام: لاقو ريضح بضغف٠ ٠ كلذ لعفن ال هللاو : سق

 (سّلغم ىوريو ) سدبعم موي هل لاقي موي سوالا ىلع جدزتمل ن 0 0
 . يتارحلا حومجملا نب ورم ىلا ًاحيرج ذئءوي لمحت ذاعم نبا دعس ناكو . . سّرْضمو
 دعم هاقاكف قرمحلاو عطقلا نم سوالا ىلع وهو لعر موي هاخاو هراجاو هيلع ف

 ثاعب موي يف كلذ لثع
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 . كاتق ديزن ام هللا انا روللىلا اوشن تزال! نب ةقراح وب سوالا نع
 ينثا مهلا اوثعف ٠ ل يللا نا مهلا اوثعبف

 مهنع فلي ملف نافل مر ميدخ نب مق تا

 الذ هيف اوقتلا موي يف كلذ لبق اودشح اوكي م٠ ا الا

 موقلا 0 ارا هس ا : ريض اولاقو مثرومظعأ جرزخلا 0 ا

 0 يف تناك اسوق حرطف ٠ ةنيزم نم كافلح نم كف

 مث ٠ كلذ لبق تولل٠ مهلا ترلقو ميلر دقو يزعل : ل
 حاللسلا سم اودجو نيح سؤالا تمزهئاف٠ انينع اللاتو اولتتقاف اواحو لمح

 | 1 ا قرط هنو كلذو ضيرفلا رخ ىووق ةرخ يق نينعطم'اوأوف

 . مهنوريعي (بدحم يا) ةنس ادن ناالأ دارغلا نيل : جرزلا مهب تحاصو ريضح

 ميرا ال هللاو ٠ هارتع اذ: حاصو لزو هذخ هر ناننسب نعط ريضح محم ايلف

 هياع تفطعتف ٠ اولعفاف يلوملست نا سزالا رشعم اب متلش ناف»٠ لتقأ كح

 لفلو درا لاق ليحل دنع عت ,م نامالغ هسأر ىلع ماقو سالا

 : نالوشو ناشر زارع نفل اذ ناسرعم ٍذئموب امهو ةملعت نب ةفيلخ انبا

 اناحر انب تراد ذا برإل يف ارت كلم يالغ يا
 اناكم انل نانلا ددعو

 « هلتقف جريل سأر ناهعنلا نب ورمع باصا ىتح مهس لبقاو ات تح الئ
 ةبامل وبا هل لاقي لجر مهم هنا متت ةظيرق ينب نا الا ب كر نم ىرديال

 ا رو تاس نم يق ف هني ىلع د يبا نب هللا دمع انيبف هلَحف

 ايلف ٠ هراد ىلا ةعئرا هلمح ةءامع يف نيم ناهعنلا نب ا واللا موقلا

 110006 لاق“ نائعالا نب ورم : اولاق ٠ ءاذه نم : لاق يلا نب هللا دمع ع
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 ادحا مهنم .قبن ل جرزخلاب انرفظ نا : سرالا تلات“ ىأرلا اولاجاف ٠ ةايلل هل

 سفالا تمس ام سوالا رشعم اب: 0 لاتف. مهلتاقن انك ام مهلتاقن ا .

 : لاق مث ٠ ةعساولا رومالا نوسؤت متالالا 2
 ارارخلا اولتق دق رشمعملا اراود مج | دق موقاب |

 ارادلا اولصأتسس نا كّسوب

 ريضحو 0 اواعجو ارق مهدبا نيب اوحرط ةايحلاب اوعتجا الو (لاى١

 ونديالو مهعم لكألا امو ءامصلا اهب لقشا دق هل ةدرب هيلعو سلاج ىئامكلا
 مل لاقت» تليمالا نب سبق يلال اودقعا موقاب : لاقف ٠ اقنحو امضغ را ىلل

 اومزه الا طق برح يف وق ىلع نءارأ | قف و5 كلذ لقا ال :,سق وبا

 اع 00 مهلكأ هلازتعاو ريضح ىلا نوراظني اواعجو ٠ يقسانرب اومءاشتو

 ثتسا لذاككاو روتفلا نم هركب ام مهتم أد اذاف برملا ىما نم هيف مث

 .ركع بول وش هلل د « بحي ام مهنم ىأر اذاو» . اضغو اظغ

 هزم تلمدقو < رهاظللاو ةرزاوملا يي اودجو ةانم ليف كندا تاجاو

 نب سبق يلا ىلا ينيص نبا بهارلا ىماع وباو ريضح قاطناذ سوالا ىلع

 جرزل لبق ال ام بتي لها نم انيلا عمتاو ةنيزم انتهاج دق : اولاَقف تلسالا

 ٠ ةيقبلا لب: سبق وبا لاقف ٠ ةيقبلا ما زاحنلالا مهلع انرهظ نحن نا يأرلا اف٠هب

 مثولتقا : سبق وبا لاقف . احابض املعت مهن :اكم نأ ول تددول هللاو : ىماعوبا لاقف

 .ةاو . كلذ يف اورجا 5.( وب اذا اوناكة ملك ازبازب : اووي ىتح

 رلا نب هللا دبع مطأ اح ازم مدهيو رهظي وا ريا برشي الار |

 لاوما نم ثاعبو)١ثاعبب اوقتلا مث . نودعتسو نودعب نيرهش اوثبلف
 فّلتو .( برك ثاعب عدت كلذلف ٠ ىروق اهل لاقي ةعرزم اهف ةظيرق ينب

 د 3

2 
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 نم الجر 3 حا ام هللاوو قوقعو كو ىلع متم يغب اذه نا : لاقو

 افوعنتلا ةايحلل انوعنم انموق ءالّوه : نولوقي مهنا ينغلب دقد . مهانيقل دارج
 01فاحأل يلاو ٠ جمكتماع اوكلهم وا نوهتني ال (موق ىرا يللا هللاو ٠ توملا

 اذاف مهنولتاقت منك اك مسوق اواتاقف ٠ مهيلع ميعبأ 6 ؟يلع .اورصنت نا ,مراتاق
 ورمع ُهل لاتف ٠ "م اح تويبا لدا ماخدف موز اذ ٠ مخ :- اراخخ ارو
 ةظيرق سوالا فلح كغلب نيح ثرملا ابا اب كارم هللاو 5 ناعنلا نبا

 ىفأككو .ادبا ينعاطا دحا الو ادبا مكترضح ال هللاو هللا دبع لاقف ٠ ريضنلاو

 جرزالل نم «لاجد يبأ ن ا ءامع يف ةعبرا كلمحت الشق كلا رظنا

 '001 اونو نا ىلع حرزتلل مالك عتجاو يارلل ومد تيدر ميم
 0 1 وأد يضذايبلا ناعنلا نب

 مضعب عمجيو ترغ نوعيضت هليل نير جرزتللو سوالا' تثبلو

 "ل نزلا تملا ٠ برعلا لئابق نم مهئافلح ىلا نواسريو ضععبل

 هوباجاف ٠ ٠ سأتش نب سيق نب تبث عجتا ىلا بهذ يذلا ناك. . عّمشأو

 بهذو 1 ايلا سيال ةلشاو# اضيا مهلا ةنهج تلبقاو ٠ مهلا اوابقاو

 201 حجي نا ؛ ةدرماق تلسالا| ني سك ل لل يلهشألا 2

 مهضرخ ٠ ةرمن هياعو هسوق ىلع دّحاف ريضح ماقف» سبق وبأ هل مهعمخلا ٠ هللا

 لالذاو تيبنلا جاخا نم حرزتمل مهب تعنصام ركذو مهيرح يف دملاب مث رمأو

 مهب تعنص ام ركذ الكل حج ريثك مالك يف سفالا رئاس نم فّلََت نم
 نم بحي يذلاب هللا سوا ةتباجاذ ءىمحيو طيشتسي مهنم هوبكر امو جرزتلل

 يلا نب دسيجلا دبع يدخل (ماشه لاق) ١ بريف دلو ةرئاولاو ةرصنا
 لاقي عضومب ريضح ىلا رذئموي تعا سوالا نلل هموق نم خايشا نع ىسع
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 ىلا السر + كلذ ىلع مهيأر عجاف ٠ نهرلا حنا ىلثم مالغ لجل دلؤي ىتخن لل
 انل اوموقف اننهر 3 انوكدهاع ىذلا اوراظناو انرود مكك ملسن ال : نآب ورمع

 ىلاو ٠ ٠ مثولتقف جرزنا نم ةعاطا ن نمو وه مهتخر ىلع نانا قو 5

 تسلف يغبو مثأمو قوقع اذه : لاقو امدلخ !ًدينس ناكو لأ نبب هللا دلع

 دسأ نب نايلس نهرلا يف هدنع ناكو٠ ٠ ىنعاطا يوق نم دا الو هيلع يعم

 جرزالل نم سان قاطاو ةنع ىلخل ”يظرقلا بحك نب دمح دج وهو يظرقلا
 لاعم نم انس نهرلا لتق موي جرزال سوالا تشوانف ٠ مهلهاب اوم اًرغن

 . ةظرق نيورح ينب ينل دا: نبا بنك حلا يضعنا رت تل

 اوعجا مث. .٠ كلذي سوالا ىلا ث َكَعِبَفَ- جرزلل ىلع سوالا اونيعن ن نا اورمات 3

 ٠ ريضنلاو ةظيرق نم تدب ىلع تيبنلا نم تدب لها لك لتي نا لي

 الا اودهامتو ممنابتاب مهن 93 تدبنلا ىلا اولسراو مثرود يي مهعم اولزتف

 تبنلا مهتءاخ .دحا مهتم ىتيي ال ىتح مهعم اولتاقب ناو ادبا مثوملسإ

 مايقلاو ايما رئاس ىلا اولسرا مث مهتود يف ريختلاو ظل

 اودجو مثرعا ل أو مهنم اللا عقجاف٠ كلذ: لا مثوناجأق ٠ جرزأل ىلع مهعم

 نم-مثو ةسلقت وش مهنم ةندلا لها نم م لاش مه ل . مهرج يف

 ناسغ نم مثو ءاروعز ونيو ثا

 ناهعنلا نب ورم مهيفذ اوجرخ مث .٠ اوعقتجا جيرزخلا كل لذي تمم ايلذ
 5 : هل اولاقو تب « هللا دنع اوغاج ىتح ب كل وم نب ور#و يضايبلا

 اع ىلع مهتاتجاو يضل َظ 0 سفالا 7 0 يذلا 0
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 يئتامما تغابا دسقف اله انا ليقل دصقت لو تلاق
 رعاجوا تاذ لوغ براسأو انحات 2 ولد تونا

 عاجججت هككحح٠ح ركزو 27 اهمعط دي برك قذي نم

 00 ريغ امون ممطأ اف يبسأر ةضيبلا تصح دق
 عا هنأش يف ئرما لك كلام ين 3 ىلع يعسأ

 رعاصلاب عاصلا ليكءادعالا م هب يزتو ىلدققلا مأنال

 يب تناعتسا تناك سوالا نا: ثاعب موي وهو موبلا اذه يف ىسلا أماف

 مهلا ثعبف:٠ جوزتل كلذ غابو مهني تناكى تلا مهبورح يف ريضنلاو ةظيرق

 مدادعاب نيعتسن نا انزجيي نلو انيلع مي تناعتسا دق انغاب اهف سوالا نا

 0 نوهركت ام م كاذف مب انرفظ ناف برعلا نم متم رثكار

 ةنم نآلا متنا ام اناس نيود نوهوكت ام ىلا اوريصتف دبا ىلطلا نع

 اوععم الف ءانناوخا نيبو انني اولكتو انوعدت نا كلذ نم مكك ملساو . نولاخ

 تسنلاو 3 يذلا ناكدق هنا : جورآلل ىلا اولسراذ قال هنا اوملع كلذ

 كلذ ناكن اذ : جرزتلمه تلاتف» .ادبا يلع مهرصننل انك امو انرصن سوالا
 مهنم امالغ نيعبرا مهلا اوثعبف ءانيديا يف نوكت نئاهرب انيلا اوثعباف كلذك

 ةدم كلذب او 0 مثود يف حرزخلا مهقرفف

 لزم مككزتا ار ءاع نا : ةضايب هموقل لاق ىضاَبلا ناعنلا نب ورمع نا مث

 ينب لزانم مككزتا قي لج أل حا هللاو ةناو ء ةزانمو كس نيب ءوس

 نيبو انش اولخت نا مي: : مهاسار مث 2 . لنا مو | بذع ىلع ريضنلاو ة ةلظر رق

 مه لاقف٠ ٠ مثرابد نم اوجرُجي نا أوبهف + م هر لتقن نااماو٠ اهكسلا رايد

 الا يمه ام هللاو. 0 يظرتلا دَسَأ نب تخكلا

- 



 ع

 هب نكت نأكى سما ىنم نطبف
 ا هيب تا حرف لهف

 : ضيا لاقو « اولاق ١

 مكحرمق نا اوريس “يبل اهاي

 00 ا يدع ىجح نمو 0

 ا تا

 انوريست ال 1 تاَح -- نأ

 انوريصت انرص اك فرص نهد ارا 5 متنا اكس 3

 نوت اماوُضق» تملا لبق اَهتدنَأ نم اوجزاو "يلحما اوجنأ
 (<)ادنافا رص دق هف ىنلاب . اضكحاما حاط 0
 ام ما دال ران مكصاق سانلا كولم اًنامز انك

 تاك 2

 يباهلا ثاعب موي يف مثرعا اودنسا دق سوالا تناك يبلككا نب ماشه لاق

 بحضن ىتح نما لك ىلع اهرثاو مهبح يف ماقف يلئاولا تسلا نب سبق

 ةتعفدف هدب امذلا ئوفهاد ول تيت هنا | ىلع قدف هلل < 2 ج هنأ مث ريغتو

 ٠ تملكت ىتح كقفرع ام هللاو : تلاتف.سق وبا انا: لاقف ٠ ةنركتاو

 : اهلواو ةدصقلا هذه سق وبا كلذ يف لاف

 اندعب سمعنا له يرعش تيل ايف : ةياور فو ( ١
 هب سي ل نأكل حو يي نطبف

 ٌرهاوظلاف ليس ىضمسفا "اج
 نيام يدع 1 ا

 ا يظْتا اه 0 اذه دعب ةياور يفو 0

 اهلنا . مزمل روما أو

 ملبق سانلا عياص يف اوربذتساو

 انونسم ُ ممدشر شو 1

 انوملا هدنع قيرط ناتسال



 ١م؟ (

 : رضي سبق يلا ىلع ربظ ىتح داجا وحن لال ىلا ىضف . ةكم تلخد دق
 فاق. اهيلا هل ليبس ال لكؤتو وت لبالا رصبأف ةكم يداو نطب يف لبالا
 لرد أكان هلها ىلا اهرصنم قير نأ يداولا طبه نأ

 افصلا ىلا نوُمحلا نيب نكي مل نأك
 هبونط اطساو عبدتي و

 دابأف اهلها انك نحن ىلب

 هنرع ا داذ 21 3

 ماا تل ا
 اهديرا ال | 0 وأ مهنم تادبو

 (5)لكحاى< انيلع ايندلا لَم ناف

 تبان دعب نم تببلا ةالو نحن
 ا يدِج محأو

 قردتب كيلا اهنم انجخاو
 ةطبغب اذككحو اًنداحا انرصف
 قدلمل يك نيعلا عومد تّحسو

 ةدعب دابجاب نم يرعش تيلايو

 رباحيل او : ةئيسن يفو 0

 : تببلا اذه دعب ىوريو ()

 ةمامح ىذوي سل سنا داوب

 ةسنا بارتال شسوحو اهفو

 يماس ةكسحب رمسي و سبأ

 ال ةكارالا يد“ نم جلا ىلا
 الا دودللو 'ىلاللا فورص

 ىماخلا ودعلاو يوعي ٍبئذلا اهب
 ( داو ليهس دعم ال شوعلا اذأ

 ا0) ان اورابهتلرب دق ريمو

 ا ا ول هع

 رهاظ كاذ ذا ريخكلو هب يتم
 رهاصالا نع" 1 ةواناف

 داتا يرحت سائلا, كلذك
 11 نوتسلا انتضع كاذكم

 | ار اهيذو نأ مرح اب
 ”رهاوظلاو 1 ىضفع ماقأ

 ةباور يفو (10 اهلكب :

 الا 0 3 1 و

 ا
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 ادلب انل اوداتري اًداَّور لسرن ىت> ميم يعن ٠ ٠ انع اوحزحتتو انل اهلها مح ةا ةدلب

 مأشلا ىلا اًداور لسزو جيرتسن امردق مق ىتح مدالب يف انل |يسقأو ءانلمحي

 ٠ اديسي مكعم انماقم نوكي نا وجراو . هب اند لثمأ هنا انغلب اي قرشلا ىلاو

 نا بحل ام هتلاوال : اولاقو مهسفنا يف اوربكتساو اديدش < ءابا مثرج كلذ تبآذ

 ٠ مدارج ال ةجاحالف متيبحا ثيح نع اولحراف اندراومو انام انيلع اوقيضيف اولي
 يتلا يل يبسر يلا عجرت ” ىت> الوح دلتلا اذهب ماسلا وم هبال هنا : : مهلا ل اسرأَ

 مت 20 ءاملاو يعزل يف مكيسآو مكتدحو تلؤت اعوط وقتا تان تسر

 يفوت اق ناو٠.اًقنر الا ارش الو اضف الا م اومرت ممن مكر تأ

 مكتم كر ملو لاجرلا تلتقو ءاسنلا تيبس مكيلع ت تربظ نا مث. مكتلتاق

 ةثالث اولتتقاف . هلاتقل تبعنو را نآ مثج تبذ . ادب مرح 7 ادحأ

 مهنم تلغي ملف مترج تمزبنا مث . رصنلا اوعنمو ربصلا اهيف مهيلع غرفأ ملا

 : لاقو كلذ يف مهنعي مد مهيرح لزتعا دق ورحت نب ضاضم ناكو٠ ديرشلا الا

 امو انو اول ىتح هتنب لهاو هدلوو وه لحر مث اذه ودع تكي

 ٠ بورحلا كلت يف فيسلا مهانذأ نوقابلا ينذو  مويلا ىلا هب مثتج اياقبف . هلوح
 دقو ليععا ونب مهع اج اهلها اوراصو ةكم سما ةءازخ تزاح املف ( اولاق ١

 مهعم ىنكسلا مهولاسف ٠ كلذ يف اواخدي ملف ةعازخو مج برح اولزتعا اوناك

 ةباصا ناكدقو ثرأل نب ا نب نتا كلذ ىأر املف٠ مهل اونذأَ ٠ * ماولخو

 مهيلا تمو امذأتس ةءازخ 2 لسرا يظع سا ةكحسجم ىلا ةباصصلا نم

 تف ٠ برألا هلازتعاو مر يف ةرشعلا ءوسو لاتتلا نع هموق هتيزوتو هنأر

 له هسدننف مهنم ل نم : اولاقو مرا نع مهوفنز مهورقب نا ةعازخ

 اهدجو ىتح اهلط يف جر . ةكم دبرت انوئنق نم ورع نب ضاضمللبا تعزتف
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 ىلا هنطب ف اب يهو ةنازح تبلل تناكو ٠ 5 بق اثادحأ هيف اوتيحاو يال

 ةسخ هيلع دعاوتق ٠ هيلع ه 1 دموي وهو 1 50 يذلا عاتملاو يلخلا ! مف

 ٠ مهنم لجر تبلا نم ةيواز لك ىلع عا دف أم لكءاوقرسد نا 2

 رفو ٠ كلهف انكم طقسو نما هالعأ 0 :ع هللا لج سماخلا محتناو

 نورخالا ةعرالا

 : ثرحلا نب ورم نب ضاضم مهبف ماق ةكم مهرج يغب رثك املف «اولاق )
 00 نم منَ دقو هلال ءاقب اال 0 اورذحا 3 : لاقف ضاضم نبا

 0 اوفلتخاو مهنيب اوعزانتو هومظعي د لذ م موعس | قبلاععلا ن م كلش

 مرا قب قست الف دال يف اوقف متت محا اذ مهيلع هللا مكي رسل ه1

 بغر وا اناا هتامرك امل هادو هلخد ن اوملظت الو هللا تب ةمزحو

 راغصو لذ جور هنم اوجرحت ن | تفوح مذ 2 نا كيا . هراوج يف

 مكل وه يذلا تببلا ةرابز ىلاالد مرا ىلا لصي * نأ مككم دحا ردق.ال تح

 3 0 : عدجم هل لاس مهنم ل 1 هيف نمأتإ ريطلاو نم 3

 31  ضاضم لاق ءاالسو الام مق او برعلا ز أ ايلا ا

 86 ) 1 ل6 قيلاعلا هللا 2 م ع . نوركدت. ام 4 7

 0 كر 2 200 3 هللا مث 3 تح مهفلع نم 50

 تهذ نم نالزغ يثو ةمكل | م 1 هم مييعب ورمح نبا

 ذا كلذ ىلع مث اثنبق٠ اهمنفدو مزمز عضوم يف البل اهل رف ةيعلق فابساو

 ا *:ا ملف. 0 2 0
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 (1) تيضقو عديبسلا لصف . اًديدش الاتق اواتتقاف رمضافب اوقتلا تح لاجرلاو
 نك تع مياطلا 122 يح ارا 0 ىلا موقلا ىعادت مث . ءاروطق

 هكم رما هل عتجا اًملف» 0 مالا اومَّلسو كانه اوحل ا ) كَم
 كلذ يمسو ..[واكساف روم كانه |وزيطف © سانلل رحب عديتسلا نود اهكلم راصو

 : برك كلت يف و رع نب ضاضم لاك" باطلا عضوملا

 (©) مجوم ناريح وهو اهنم يصف ةونع ّيلل ديس. انلتق نت
 عدلا اننأ ىتخ اكلم اهي ةذاوس نوكي ثا تب لك ١

 ع ضل را ف لواح نيح اّلابو قاذف

 مفدنو نأ نم "ةنغ براضن “ ةتالو اك تنلإ 2

 مخي - انلش 2 َّك لو انريغ سانلا يف كاذ يغبي ناكامو

 ”عضوتف مازن ال اتخرام' انثروأ *' ؟ تم يتلا روهدلا يف اكول نكو
 هسا

: 3 0 
 ةكم نم مهدرطو مهرج ىث

 تيبلا لخدف ءاج اليس نا ملعاا لها ضعب يثّدح : حاس نب ناثع لاق

 ةردل وبا هَل لاَ مهنم لجر محل هانب يهاربا ع ءان ىلع مهرج هةداعاف مدهناف

 اًروما هيف اويكتراو تببلا قحن مهرج تّميتسا مث (لاق) ٠ . دوراطل رع ساو

 كلذب اّلا اعتاف يمس ام لاقيو (9)
 رءاع نبا بعش نآلا هل لاقي يذلا وهو 2(«

 ًامجوم ناريح عبصا يلا نا ينمي ()
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 0 لا ل لا
 :هب تعنص امفو اف لاقو

 ةاللا سردكح اًتلخم ةعبر ىبمأف داعس نم ميرلا قلخا
 ل مم وأ قيال نأ نا "يذاع ديطإ انا

 عديعتلاو ورمع نب ضاضم نيب برملا
 1 تأ نا ىّدِج ينثّدح: 3 للاَك ٍقرذالا هللا دسع نس ا

 نب ضاضم همال هدج هناكم يلوف٠ يفوت م. هلطمأ ست تبدبلا كو" للا

 داس مهككم عم مرح تلو هيلا ليمحا نإ تبن دلو مذف يمهرإل ورم

 . ةكم لفسأ داجأ عديعلا مهكلم عم ءاروطق تلزنو ةّكم ىلعأب وزع نإ

 عمالا نوجر ال اوناك كلدكو٠ ٠ نيئلا نم ةرايس اجرخ نانطيلا ناذه ناكو

 لك يضرد اولزنف ٠ رخو ءامو ايط ادلب اور ةكم اوأر ايلف ٠ مهلع ةنوكلع كلم

 نم ةكحم ءاج نم رّشعب ام ٠ ةعزاني لو هبحاصب امهنم دحاو

 لخدي ال ىَدُحَص نمو اهافا نو اهءاج نم رّشعي عديتسلا ناكو٠ اهالعأ
 امهنم دحاو لكىنب ءاروطقو مهرج نا مث. هرما يف همحاص ىلع امهدحا
 تبلا ةبالو تناكو ٠ مهني برمطل تدشن ىتح كالا يف اوفانتف ٠ همحاص ىلع

 يف هتبقك عم ناي نطب 000 عديعتلا نود ضاضم ىلا

 (؟)داملل يقل يف دايجأ بع نم عديمسلا جرخو (1) . عقعقتي كاش حالس

 الم رشع انثا ةكم ىلا ناعقيعق نمو . كلذب الا نامقيعق ثيمس ا لاقيف (1)
 تلا ال كا ام لاق(
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 :كلذل هموت .ةدعاوف . مهرتْس نا دارأف راخلا يبل عج ةيجأ نا مث. هموق

 55 راحنلا نب يدع يب ءاسن ىدحا ورع تنب ىملس هي يحأ دنع تناك

 3 يطف رلثمو وهو ةييحأ نب ورم اهنبا ابعمو اموق ىلع ةراغلاب ةييحأ عجأ

 اذا ىتح طخ ةتطب رف هن ىلا تدم هنصح يف ةيحأ عموصب مآل

 : لوقي اًرهاس اهعم ةيحأ تابو . هلمحت يثو يكي تانف ٠ هَكرت ّيصلا تعجوا
 00 لدلل بهذ اذا ىتح.هل ام يردا ام هنلاو : لوقتف . ينبال ام ثاحيو

 ةريحأ : لاقت .هاثأر او:تلاق يلا ادع ل ٠ مأنف يبصلا ن ع طل

 3 : لوشو ضال بصعي تابف ٠ ةليللا هذه رهس نم تقل ام هللاو

 د يفاف من ف خا هل تلاق دارا ليلا نم قبب ل اذا ىتح :سال

 قولو هيسأر ل ناو: مدخل دع 6 ىنع ]هذ دق. قات

 نى شا ديرخ ةاج تيجو تيت ملط لوط ىلع هم
 وه عمجا يذلاب مهتبخأر مهترذناف أموق ىلا تقلظناو ٌهنم تدت مث نصحلا

 دحوف هموق ُ ا لئقأف اوعمم أو 00 موقلا ردع كلا نم هموقو |

 وح د أ جر مث . لاتق رييك مهن نكي ملف ٠ اودمتسا دق رذجس ىلع وتل

 ىبلس لم : لاق رذح ىلع موقلا ىأر اًملف» ميصا نيح ةحيحأ اهدتف دقو ُهنع

 لل ساي رم ابل دقلدتل نجل راو ةااهاسو ٠ تدارا ام تغلب ىتح ينتعدخ
 : بلس ب تعنص ام ذو ةيحأ كلذ يف لاف

 ليبولا يأرلا كب بهذيالو لوهجل لجرا اها مهفت
 ليقث 2 ملم ناو تك 20 لهما 0

 ل كم يلع تان ابيها كيلا

 ليلدلا كتروسب مهتأر» رح كيغي اهاصع لع
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 : همالغ لاف ٠ ءاميج عقول عزت ول ةنم ربح ٌمضوم تفرع دلو موك الو عنمأ

 ار لكلق ءدسأر هيلا فرصو ءاذه وه: :لاق ٠ يب ا هِنرآف :لاّتف ٠ ةفرعأ انأ

 ةدارا ل اءاو تاق هسار ىلع عقوف ملصالا ند ةفرع دق هلا ةريحأ

 3 هأنب ارو ادخا رمتلا كلذ فرعي ال نا

 110 د وج. ملط لطم دعب كي
 ايداع الابخر وا انكر ىثشخا - ايضاوقلا عبتي ام امم رتسلل

 00 ايالك ل سرا 0 هنصح ءاذج نسلج ىسمأ اذا ةييجأ ناكو

 22 هم بلصي 1 نا نم ارح فره ال نع هناي نم لع

 ةآرعا ”0 2 نيس لاق راجل نب نزام ينب نم اجر نا مث

 . هوبرضف دصرت ابحت ينب نمطهر هل دعقف ١ اهلا فلتخي اكو نوع ني ملاس يب نم

 رمت نب مصاع هاخأ كلذ غب اذ ٠ هوذقتتساف لفاوتلا ةكرداق اوداكو ا هولتق ىتح

 اوقتلاف ٠فوع.نب 0 ينب البل ن , ةييحأ رخو. راجعا ونب ةعم جرخو حرخ

 ا حالخلا نب :يحأ 0 مداع أ - اًدردش الاتق اولتتفاذ ةباحّرلاب

 مداع "و ”كردأذ توننلا ىلا 'ىعتنا ىتح ةيبحأ بلطو ءاومزب:ا نيعت هباحصأ يف

 عجرو٠ ٠ بالا 2 مكرلا عقود باللا ةريحأ لفقو٠ 0 هج هراد تاب دنع

 ٠ هراد يف ”لعتل ال ةيحأ ىلط اًصاع نا مث» ءامانأ ثكرف + اولا

 07 ٠ ةباغلاو ناحل نع ىوز دق اضاع نا: هل ليقو ةهحأ كلذ غلف

 بالكلا هت د الذ آر عم ذخأ دقو هيخأب هلتقيل كلذ هسلم يف 5000

 لخدف ماقف رذح تنكس لق نيحأ اعار | ٠ تفقوف ٠ رغا اهل قتلا ةنم اند نيح

 عتب ملف . بابلإ مهسلا عفوف بالا 1 م هأمرو ٠ هنصح

 ل: يح مهرعأو قرسم نب مصاع جر هموق يف خرص مهسلا عقو ةجيحأ



 اه ادا اا ا

 .ةرفرال

 : لاق: تمؤلو تبذك : لاق.كيبا نم ىلوارعشلا اني ةتن 000
 0 لاق٠ ٠ ملف تمل اماو معنف تبذك امأ ظ

 : ةيواعم لاف ٠ قيلط نبا قم تنأو ةقالثلو تنأ امو٠ 1 يق ةتيمو

 :لوق يذلا وه اذه ة ةيعشو « و. مه هد 1 3 3 ريشا فرخ دق

 .مدقلاو ء اوقإلا ىلع اراد تل _معنلا ةعلت ىدقاب ىدعس راداب

 رممكلاو ردقلا دامر نم دماهو 0 شحبولا الا كعز+ امو

 رمص نم تلخ باوج نعاهامو -“ تلثس ذازاذلا ايل |

 ورع نب مصاعو حالجلا نب ةحيأ

 هيلع انيحش لادلل امننَص الجر ناكر سوالا نم ةموق دص شال
 اريعب نوعسنو عسل هل ناكو٠ ٠ مهلاوماب طيح داك ىتح ةئدلاب ابرلا عيب عبتب

 ماطيالا ب رة لق لك يف راوطأ فركلا هل ناكو ٠ اهرلع مضني اهلك

 هيف ل يذلا وهو لظتسلا هل لاق هموق 2 مطأ نامطا هل ناكو٠ ٠ همق

 هضرا يف ةصعلاب )١( ناركّصلا ُةمطأو ٠ يريسل برك ابأ دعسا نش لثت

 لعج مث ةضفلا لثم ءاضيب ةربت هيلع ىنبو دوس ةراخ هانب (5) ةياغلا اهل لاقي يتلا

 مثزع يل ماطالا تناكو .هوحن وا مزن ةزاشم نم بكارلا اهاري اثم اهيلع

 فرش هانب ل هنا نو#يو . مودع نم اهف نوزرختي يتلا 0 مهّعنمو

 برعلا نم لج هلثم ىنب ام ادصخ انصح تب دقل: :لاق مث هل مالغو وه

 سمشلل ِء يس 0 دراما نايا 2(

 ةبابقلا : هو بن ىفو ع0
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 دق : لاقت . همطعاو هوبحا ىتح كل تنهو يذلا ريسالا يللا ثعبا : مرش

 ل مف هرثا يف يلككا لسراف ٠ ىضم

0 

 ضيرغ نب ةبعشو ةيواعم
 ةيواعم حا كاف يدع نب ٌثيلا نع ةيواعم نب دمحا يثدح

 (لاق٠ هيراوجو هؤاسن اهلع متي. ةلغب نوثالث هل تناكت هتفالخ يف نيتحح

 : لاف ناضربا نابوث هيلع د امهادحا يف حف

 هاتاف ةوعدي هيلا لسراف ٠ دوهلا نم ناكك ضيرغ نب ةمعش : اولاق ٠ اذه نم
 نيم ولا ريما تام دق سلوا : 0 ٠ نينمأوملا ريما بجا : لاقق ةلوسر

 تلعف ام : ةيواعم هل لاف ٠ ةفالخلاب هيلع ملسي ملف هاناف٠ . ةيداعم بجأف لبق

 : لاق .راكل ىلع اهلضف علضف دريو يراعلا انم ىسكت : لاق ٠ ءامتي ىلا 0

 ةلخ الو راند فلا نيتسب : لاق ٠ 0 معن : لاق ٠ اهعيدتف
 كباعصا ضعبل تناكول اما: لاق ٠ تملغا دقل :لاق٠ 520

 كضراب تاب ذاد لجا : لاق ء ليث مل مث رانيد فلا ةئاتسب اهتذخال
 : يلا لاف 2 لاق هبت قري كيبارعش يلدشناف

 يحاونأ هب ىنجيوت..اذام ”: .ككاه بدنا نيح يرش تنل

 رحامس قراشبب اهتجّرف ةعرك َبرف دعتال ناقي
 رحاورالا ةبهو ءاتشلا دنع هّتح يلام لضْفب تبرضدقلو

 _حالمريغ قلل تددر دلو مصاخم ريغ قلل تذخا دقلو

 حاجنو 1 ملئاب ىعدأ امتلهس ةرعصل تسعد اذاو

 ظ

ْ 
5 
1 
 ْإ

 ش

 يي تسال
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 هر 0

 لءوع“لا نب جيرشو ىتعالا

 لجل 1 5 ند تك حير هنبأب ريوس و لع دع يثعالا لاق

 نب حيرشب لزنف هفرع ال وهو ا 4 رفظ ُُم هاجم ىثعالا ناك يبلك

 : ىثعالا هادانق ل و هتفاض نبع 02 سل |

 تولع اكتم قل ال يرش

 ٍندع ىلا اقلب نيب ام ترس دق

 مهقثوأو ادي مالا ناكذ
 هلباد داج هورطتسا ام ثغلاك
 هب ماها فاط ذا ل 55
 هل لاقف فسخ طخ ةماس ذا

 امهتب تنا:لكتو يل لل

 4ل لاق من 1 ليو. ريغ كلم

 : رت تنك نإ ل

 يرافظا ديقلا دعب مويلا كلابح
 يرايستو يراركت محملا يف لاطو

 راكيا ريغ فوعب كوبا اًَدَقَع

 يراضلا: دسأتسلاكدئادشلا يف

 راج ليللا. داوك لفحم يف
 1 عماس لاف: ءانعت داعم لق

 م
 يراج 'منام يلا كريسا لقا

 اسهف امو ع

 داّوعي ريغ, اسعزك_ تلقت . ناو
 راهطا لهأ موقو رك بر. هب« ترفظ نا هيلاقعي فوسو
 0 ايف مدعو نكي ملو اهي بسب ال يك ةعاردا :راتخاف

 ٠ كل' وه : لاقف٠ روصاملا ريسالا اذه : لاَقْف ىا يباخكا ىلا ير +

 1 38 ىشعالا هل لاقف. كوبحاو كه ا تح يدا ما هل لاقو

 اهكرذ ٠ ةمجان ةقان هاطعاف ٠ ةعاسلا ىندختو ةجان ةقان ىنيطعت نا يلا كناسحا
 ىلا لسراف قتمالا ميرشل بهو يذلا نا يبلككا غابو . هتعاس نم ىذمو
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 يف وهو كنبع ٍتاذ ىري قح ا 0 عني لاومملا نث يراَز نا لاقو (لق

 هرعشلا ادق هأنا ةفّرعو لءوعتلا ىلع هب , مدقق ٠ .ريثك لامو ناصح نصح

 هل ساحب يف موقلا لزتأو مدأ نم ةبق دنه ىلع برضو اق اهل فرعذ

 ىلا هل بتكو ن نا هلأس سقلا' را نا مث ٠ هللا ترو

 الهتر ةعم ىصاساو . لعفف.رصبق ىلا و نا ىناسملا 0 - يبأ نب تت

 فلخو ماشلا ىلا لخرو لعويسل ا هعارداو هلامو هيلب عدواو قيرظلا ىلع لدن

 (12ماظ نب ثرملاب رذنلا هجوو (لاق) ١ دنه هتنبا عم'ثرلل نب ديزي هع نبا
 .ةنم ندحت هب لزت املف ٠ لءوحلا نم سبقلا ئرما لام ذا ا
 0 تلت ةقعأ 7-0 ملف. هل صنق ىلا 007 2 هل ناكو

  هلتقا مأ كلبق ام ملستقأ ]اق ٠ ينبا اذه معن: 00 اذه فرعتأ : 0 0

 طشو كر ترضف ٠ يراج لا ميسا الو يقمذ رفخا تلف اهب كنأك: لاق

 : كلذ يف لءوعسلا لاقف ُةنع فرصناو نيتعطق ةعطقق مالغلا

 تيفو ءارقأ : مدننا ذل - .ى يفنعما عرداب تيفو

 6 أم لآوتس ان مادبت غال” ناب اسهوي ايداغ ىضؤاو

 قس تنس الك ءامو انصح 2 ايداع يل ىنب
0 

 تأ مد ينبت ال 15 4:ع 0 فعلا 1 اعيفر

. 3 1 

 لب : لاقيو . قابالاب هتاراذ ضع يف ملاذ نب ثرحلا لزت لب : لاقيو )١(
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 ,قلبالا ىوس ريضنلا تيو هب يتب درفلا قلاب
 : : نصل هدج ءانب ركذي لكوعسلا لاقو

 ميما حنش الك ءامو انصح انصح ايداع يل ىنب

 90 قو كانه مقتدإ هنسح ننال انيضف لرَت برعلا تناكو

 يو 0 يف هسامأ ني مو لتقف ىّتح هنا همالسال ء ءافولا يف لثلا برضي

 رصبق ديرب ” ماشلا ىلا راص امل رخ نب سيقلا ءرعا نا كلذ يف سسلا ناكو

 وش 1 لع هناك ىو ماعاد نا ءايداع نب لءوعسلا ىلع لزت

 برم لا ىلا حجاتحاو ؛ هدحو يهب ىح ةنعب مهقرفتو ولعفأ هبات أ ةهاركو هم هنأ

 6 از تان نك ًاشوج هللط يف هجوو ءاكذلا ءام نيرذنملا ةملطف

 ىلا ال ل اوقَّرفتو ريح هنلدخو تاور مهم 9 ةرواسالا نم اشدجو

 5 آو ةصخلاو ةيفاضلاو ةضايضقلا ةسح هنأ تناك عاردا ةعمو لكوكلا

 ةعمو ٠ كلم نع كلم اهنوثراو رارملا لكلا ىف , نم كولملا تناكلويذلا ماو

 ناكل امو حالسو ثرالل نب ةيواعم نب ثرفل نب ديزي همس نباو دنه هن

 : يرازنلا هل لاتق .رعاش عِبض نب عيبرلا هل لاقي ةرازف ينب نم لجدو ةعم يقب

 هاو *. عيبرلا هدشنأو ٠ ٠ ةمحيي رعشلا ناف هب ةحدتا رمش لدول

 : ةلوق وهو هب
 قملبالاب ةترز را ىلاو ا صاصملا ينب تنثا دقلو

 او وا مراغ 2 هس نا ةساخ. لس كرا تأ

 ,قبسي مل اقباس مراككا ىوحو ةيضف لكح ماوقالا هل تفرع
 : هتدمصق هيف سقلا ُؤرعا لاتف (لاق ١

 قرطت كلذ لبق كت ملو انهو بنجت لوط دعب دده كتقرط
 دج :]
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 اهءارأ تاع ,خايشأ (1)ةيالو  عضا م يطنلو انذع : تراك

 اهءانش تدصا دق يضنب كلام ةقبر نيح لا ذب تيارض

 ا اقأو ا ةنمت ىذأف ش صاع نب ورع نبا اهيف يندعاسو

 اهءاضا عاعشلا الول ذه الحلا ... انتم ةنعلط نفتلا دعا نبا كتفط

 اهءارو ام اهنوذ ن 0 اسهتتف ترهتأف يفك اهب تككم

 هتياكو مطقل نب سبق حرزتلل تركذت جرزفلو سوالا برح تأده ملف
 ةلالام ديري نيتءالم يف هلزنم نم ةيشع جر لكك اواعاوتو اورئاوك مح

 اهدحأ عقوف مهس | ةثالثب مطالا نم ير . ةثراح ينب مطأب م ىتح طوّشلاب

 2 اوربي م هلاراس نإ ا اوءاك٠ ٠ هطهر امي ةميص حاصف هردص يف

 1 00 هللا 0 يراحتلا كازا نك ا فوع نت 0 الا اءونك

 رخآب وهو [سبق هب ىف هسار ىلع لمثاو ةقنع برضف هلزنم يف ةلاتغأ ىتح

 ناكن ا يلابأ ال : لاف. كرأثب تكردا دق سبق ا: لاقو هيدي نيب هاَقلآَف قدر

 دعب سلق ثبلي ملف ٠ سأل ار 1 لاَقف٠ 50000

 تام نأ كلذ

 لاومساا

 ءامني قابالاب فورعملا نصحلا بحاص ناكءايداع نب ضيرغ نب لاّوعسلا

 ةيور ار رس هش رفتحاو ءايداع هد نصملا ازه ناكو 00 ءافولاب روهشملاوهو

 : لاّويسا ١ لاق. اهراعشا يف ءارعش ةتركذ دقو. ةبذع

 ََ 2-0 2 م ا :

 ناسغ نم ثناك هما نا ليق (19) هيصو : هياور يبو )١(



 0 انى ةه6يااز "وسل ,. نس 4
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 اذاف ِهبَأ لتاق نع لآسي ىتح قلطني نا شادخ هيلع راشأ رح نم ايرق
 تنسف يل اءاتم ذخأف ينضراع كموق ضو نا 1 لاق هيلع لذ

 كعب ناذ ٠ ةنم يعاتم ذات ىتح يعم قلطناف كيلع تللالف هموق ديس نم

 ا راف ه كواف هريغ كعم يأ ناو ٠ ةنم ديرت ام لائئسف ةدحو ١

 صللا ىلا يعاد اذا تعنص اك عنصيال اندنع فيرشلا نا : لتقف تكحضض
 ءيش لك هاطعأ صللا 18 01 نود هطوسب “ هدحو كي موق

 أوضع نا الا 51 ناو كلذ لييسف عوجرلاب هياعكأ 50007 ل ةمه هدا

 للظ نا ا لزتو . هباحتأ لتفتو هلمقت نأ وجرأ يناذ هب يتتأف 4 هعمس

 صا قا سادخ ع ام هَل لاف يدعلا نأ تح سيق جرخو ةرج

 سيق رتخا : هل لاق ش شادخ ىلع علط ملف س دق عم ىذ ىض و اوعجرف هباحتأ

 ىنلتك نا نكلو أمنم ةدحاو ديرا ال : لاق. كينكا نا اماو كنمعأ نا ما

 ويل اش يا نيرا نيت موال . كتتفلي الف

 انبلط نآلا انررق نا انا: شادخ هل لاق نم غرف املف٠ .هناكم تاف رخآلا

 هئانفت كرا نونظرال هموق ا هلثقم نم اسرق اًناكم ادب لخدا نكلو هموق

 2 اوحرح الشق هودحو اذاف 5 اوفتقا هودقتفا اذا مهلكلو ة ةنم ًادرق َتقأو

 لامر نم تاراد يف الخدف ( لاق ) . اوعجر اوسش اذاف هجو لك يف ائيلط

 قايعربلط اوجرحت الأيتق هودجوف هرثأ اوفتقاف هموق يدسعلا دقفو . كانه
 م [مايأ امهئاكم اماقأو ٠ شادخ لاق اممهرعا نم ناك اوعحر م هجو 1

 عجرو مطقلل نب سبق هدنع ةقرافف شادخ لزغم ايثأ ىتح امّلكتي ملف اجرخ
 سبق لوقي كلذ يفف٠ لها ىلا



0029 

 0007 توق قج طالما دهع نم اهل ققث 1 هما ينعي ) زوجتلا هذه

 لجرا لاق ءرع نم لكان .نا ءاحام نم هلو ىلا .دئاع ىلاف تشع ناو هل
 لذ ىتح ريهز نب شادخ نع لأسي جرخ مث: طئافل ُءاطعأف :هل انا :هموق نم

 اهتمت نوكسي ةريش تحن لزنف هدجي ملف هئابخ ىلا راصف ٠ نارها رب هيلع
 ناكو لاح اببعأف هيلا تعلاطاف اف ماعط نم له: سشادخ ةارءا ىدان مث. ةفاضأ

 . ام الا كل هاضزن لزن نم اندنع ام هللاو: تب أف اهجو سانلا نسحأ نم

 00 رع هف عاقب هيلا تاسرأو ٠ كدنع ناكام يحرخاذ يلابأ ال: لاف

 ةأرعا ىلع لخدأف عا انتل مث. عابقلا يف يقاملا اهتش درو امش لكاف ةرّت

 0 امك نا ٠ هتاجاح +, ضغبا بهذ مث ءريعور تي ناكل

 0 2 ةأرعا عم وهو امجار سيق لقأو ٠ مم لجر اذه: :لاقف٠ 0

 تلاق ٠ كفض اذه: هت ةارمال لاق هريعب ىلع وهو هلجر شادخ ىأر املف

 اب 1 يبريلا يقيدص 0 ا تاكذلاق

 هيلا بسنناف هسسنف ٠ هيلا لخدف» ..سادخ هلل .نذأ٠5 00 هحر ناب

 لللدخمبابح» ارم اني كاع رب تو ناو سي نأ ةلاسوكل ءاج يذلاب ناك

 اَماَف ١ نيح ٍدنم كنم ةعكوتا ثلز ام مالا اذه نا :لاقو هدنع هنأ ةمعن ركذو
 ىلا تسلج انيدان يف انما اذاف ٠ هيلع كنعا اأو يل "مع نبا وهف كّدج لتاق
 (ننق لاق >٠هلتقاف هيلا تشن هذ تبرض اذاف.ةعم تثدحتو هننج
 د رض نيف ٠ شادخ ةسلاج امل هسار ىلع تق ىتح هوحن :ةغم تلئقاف

 ١ ال4 لاغ ينواستيل مقلي راف -نيطرفلاوذ 2لاتي فيس ةنئاو تيرض
 لمجب شادخ اعد مث. هدج لتاق الا لتق ام هللاو ةناف هوعد : لاقو ينيب مهنب

 ناك اذا ىتح ٠ هابأ لتق يذلا يدسلا ىلا سبق عم قلطناو ةكرف هلبا نم
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 هذجو هيبا دأث ذخأ ميطخلا نب سيف

 ند لجد لك درع ني يدع ةدج نا يلتل نب سيك تيل ل
 يب نم لجد يدع نب يطال هابا لتقو ٠ كلام هل لاقي رماع نب درمت ينب

 لتقو اريغص ايص ةوبَأ لتق موي سيق ناكذ٠ رجش نكي نم سيقلا دبع
 بلطنف جرجي نا اهنبا ىلع سدق ما تشحن . . يدع ةنبأب راتب نال يطق

 تطرف مراد باب دنع بارت نم ةموك ىلا تدمعف كلهف هدجو ه همأ دب

 كيلا لق نكشف طدجو كيأرق اذه: :سيقل ل اوت تلعجو اًراححا اهيلع

 ينب نايتف ن ا عزاتف٠ ٠ نيدعاسلا ديدش 1 كلذ ىلع كك 7

 اي لنا 1 وتم ةدشب تراغج وأ هللا“: : ىتفلا كلذ هل لاق : ربَظ

 يدجو يأ لتاق نمو : لاف ٠ ٠ ىلع اهجر نا نم كل اريخ ناك كدت

 هيبدث نيب هبابذو ضرالا ىلع هْعاق عضوو فيسلا 1 كر تاما :لاق

 ناذهو سانلا تومي اك اتام : تلاق . يدجو يأ لتق نم ينيربخا : همأل لاقو
 فيسلا اذه ىلع َناماحنأل وا امهلتق نم يند.ربختل هللاو : لاقف . ءانفلاب امهاربق
 رماع نب درت يب نم لعب هن كج اما :تلاقف ٠ يرهظ نم جرخي ىتح

 نم سقلا :دسع ىنب. نم لجر هلتتف كوبأ اماز.كلام هل لاَظ دلي |

 ينباي :تلاقف ١ يدجو يأ لتاق لتقأ ىتح يهتنا ال هللو : لاقف -رجم نكسي
 ل دع كيلو ريهز نب شادخ موق نم كدج لتاث كلام نا

 هتعاس نما سق, جر كلي ةطتساو كرحأ يف هرشتسافال0 0
 ولدلا تطقسف ةعطقف فسلاب ريركلا برضف ٠ هلل ىقسي وهو هحضان ىلأ ىتج

 سمأ ينيفكينم : لاقو رق نم نيتدارغ هيلع لمحمل لمجلل سأرب ذخاو دابلا يف



0000 

 الو هفلح نم لجرلا اذه اوضرا موق اب ( ١١ : ةيلهاإمل يف لماككا هل لاّتب
 ملاح نأو دف ف علو اع عنب ليف مكوخا بح ىلع اريقت

 نا ىلا ةنوعدب نالحمتملا نب د قالا تالطرات: لمد نت سقت

 مهباجأف 25 ) تب نب نآسح بأ ماح نب رذنلا نإ تبث مهنييو هني مج

 م ةييمش اهل لاَ هد ىلا رثبلا يف وهو رذنملا نب تباث اونا ىتح اوع كلل نمل

 0 فاخأ:لاق. |و:اراق ٠ كلذ يف ل ةجاحال :لاقف اعني كانك دق ال :اراق
 ا دو ال انف اولاق ٠ سقلا قرف تار متددر يصب نأ

 ١ 01 اديعو انناثوم ينوطعت ىتح مكب محاال: لاق» .انتيب محاف كمكح

 1 | مم دروع لدا ىلع هوطعاف٠ هل نملستلو هب تدضق امو يمكحب

 لل هدب يف لا نكت مث عرصلا يد كام فيل يد نإ

 نيذلا ىلتقلا 5 ناو هتيد ىلع فياللو هتيد ىلع ميرصلا قاوياعأ تناك

 ىلثتتلا يف لضف هل ناكنمل ةيدلا اوطعب مث مهيرح يف ضعب نم مهضعب باصأ

 ينب ىلع نا ىلع اوقرغتو سرالا تمّلسو كلام كلذب يضرف نيقيرفلا نم

 ٠ اهفصن فوع نب درع ىنب ىلعو مهترخال ةنوعم كلام راج ةيد فصن راجل
 كلام فارو. ٠ مهل اء ناكيذلا اّلا ارجرخت ل مهنا كوع را

 مي رصلا هند 00 01 بلطي ناكأ» كردا دق هنا

 000 [مار اصاس اناك اعامش .ارعاشأ ناك اذا ةبلهاخلا يف لحرلا تاكو (9)
 ةلَمَكلا دحا ديوس ناكو لماكلا

 تباثؤبا نّذنملا محلا لب لاقيو 7١(



 م

 ركل يحدمو يحدم نوجري رق يف ضرقلا 4 اذ 3

 اوفصو اذا ودم لاعف لهأ مهفلت روحا يو عدت نأ

 ا مم ىنمعأ 227 كي ىغط دلع اًريم نا

 برا مهنذوي فوع نب درمت ينب ىلا نالجملا نب كلام لسرأ مث( لاق )

 مصعب عد ناش دعو بول اوأيبق ةموق رمأل ٠ ٠ هيف نوقتلب مون مهد

 يبز ةظيرق يبب الا جرزنللو سرالا لئابق تنلاح دق دوبي تناكؤأ# ضعبل

 سنالا مهلا تاسراف عمجلل اذه ناكى تح مهنم ادحا اوفل 4 مل مهناف ريضنلا
 ةظررق فلاح يقلاو يعهونلاكو سفالا 0 ٠ ةسفقن ىلا مو عدد لكيزتلو

 لئاق هذهف ٠ لئاوو ة + راو كارو هيل يهو هللا سوا سوالا نم ريضنلاو

 نم اهعم نع سيال رفحرو ٠ جرزال نم ةعم نب كلام فحز مث. هللا سوا

 لوا ناكو ءاضو ملاس ينب نيب ناكءاضُب اوقتلاف-ريضنلاو ةظيرق نم اهئافاح

 اوقتلا مث ٠ اعبج نوفصتنم مهو اوؤرصنا مث ا الات اتصال 8

 رذئموي رفظلا ناكو ٠ مهنبب ليللا نح حارات متت ين 00 ةرع

 :كلذ يف تاسالا نب سقوبأ لاتف . جرزتلل ل ىبع سوالل
 ا امو ءاقللا دنع اونهو اف ورحم يفب تأد دبل

 بسعاصأ ٠ لاقرا نوشع ةادَع تيل انني يما مل ىذف الأ

 (١)ربوشخم دخل يضام ضيبا لكو ةيضام ميالك ةبباس لكب

 نودواعتب ريع 5 يف ةنس نيرشع نيبراحم جيرزتللو سوالا ثبلف ( لاق )

 تار ايف» ظنحت | ٌنطاومو مانأ اه | مل تناك“ نينسلا كلت يف لاتقلا

 ٌّ و يسؤالا تماد نب ديوس مهل لاق غربال انهأم ناو كلل لوط نيم

 احلالسنا يف ةيحلاب اههبشف.ايوشنم ٍلوقصم لكراص م عبطلا ثيدحلا بوشنملا لصا(1)
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 22د درع ايكانا
 ينب يض تدرأ نأ العا مث

3 1 

 بح يذب ماد ايصال

 اعرخل ادلا انصح لعل

0 

 فرتعيو هب وي قطاف

 فلل هل نمو يلاف ديز

 فزع هشام هل نوح

 فطنلا |مناكح تاغباسو

 فطتخت ةيككحلا سوفت اب اهراضم تمّلث دق ضيبلاو
 فقكمو ودس قرب ضيمو 2 تعمل ذا تكلا 2 هناك

 اغاو ةكودي ملو ١ كلذ يف تيدنلا ينب دحأ يرفظلا يطقلل نب سبق لاقو
 : ( نامزب برأل هذه دعب هلا

 اوؤرصناف لامجلا طئاخل در

 مهلئاسن ةعاس اونو وأ

 :اهيف لوقي ةليوط يهو
 ديز مهتوخاو احح ينب غلا

 اوفقو مهنا وأ مهيلع اذام

 دونا داع و ض تب

 ادا مهءارو َّ

 فحن مهئارو نم ةداكأ مل انرصن لقد تلو

 حلاو ماحرالا انيلا تّنح مههابج نيد ثدب 1

 جيماغب جرا همت لق
 نتيبحا اذا اهرأثا عب

 اوغبو اوغط انمى نا

 0 اني ممماه انملفو

 فاحت ةقورع طببع نم
 فرس موف ْي متم 1

 : ( كلذ كردي ملو ١ تبأث نب ناسح هيلع درف

 فذق اه تطش ٍدرخ ركذ نم فكي امد كينيع لاب ام
 'فلتخم لكشلاو اناوس اضرأ“ انني مدل رو ا اتا

 مهب كشوب يردا كام
 72 9. 4 ُُط 0

 فدقنت جودلل تار ىتح
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 هترصن ىلع داجتلا يب ضو ديس ىلع

 اوشا دقو هنود اويدح دق هتراشع ىرأ ريس أ

 اوفاع يذلا اومعطي ال راجتلا م ينب ًاًقداص نطل

 ا اهتطيب انم ماد ام ديا رشمعأ اتوملسي ال

 اعط وأ دل ام ىوس يل 2”. ادب دق يلاوم نكس

 ففللا لذاخت ىفاف ديز يهب نيبو انجححج ينب نيب
 ةفطقضابفم لاب ىقت 5 عوردلا "سل 00
 فحل مهلكك هيلا 307 معر يف دوسالا يشع ال

 :كلذ يف ريس وخأ ةعيض نب ديز نب مثرد لاقو
 فسالاو راونلا هيف لثقلا م اد ريع واتت ال موقاب

 فلسلا عزفيو ريك ىلع م نرت كلتقت نا
 فرس هتنب نود نمو سانلا م هل يي يذلا ريع يفا

 فلل عفني ناكنا لاا تيس ككل : نيع

 فرش اهنطبب انم مادام هَنَلس قوف دبعلا عفزال
 فهدزم تناام زظناف يع ينب ةاوغ اًدغ قال كلا

 تلك خاب كودي "اكن نزل
 : كلذ يف ديز نب مثد لاقو

 منا زشافم اتا لاما !اتمالظ اماما 0

 فصن ةرمألانيفو هيف ب تعنت نا قلو لاماي
 رشا دهش ذاذا ناك .نالزفلا ني كلام نا ( فاس ننقل 0

 كلام مخرت : لام (8) دصقف فرعي الث رّكتتيو هسا ديف
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 ىلا امهعفدو نالحملا نب كلام اًراج ناك يذلا يبلعتلا لوق يلافطغلا لوسرلا

 بضخ. . كلضفاو كرعأ يفيلح نا مك لقآ ملأ : يبلعتلا بيك لاف. كلام

 تلاع راع موس لا مو 0 4 لق فوع نب هرم ينب نم لجر

 انم متلك دا :سوالا نب كلام نب ورع نب فوع ينب ىلا لسرأف ٠ كلذب

 درر تلات دي اومارت كلام .لوسر متءاج اني. دلتاتي انما اولسزإف ذات
 : كلام ىلا اولسرا مث هر تك انا اير تاكا اصح وني هتلتق امنا

 ٠ هلثق مها ىردي الو ريثك سان : كحاص اهيف ل 5 قوسلا يف ناكدق هلا

 لسرأف . سمكو ريع ريغ اهيف قبب ملف ا دا لهأ كلام رمأف

 اولسراف ريعس هلق امنا : لاقو كل تي
 ” 11103 يشب اربع لقت نا كل. سبل هنا هيلا اواسراف ٠ ةلتقا ىلإ <
 ٠ هأبا ةوطعي نا نوبآبو ريس هوطعب نا كلام مأسي كلذ يف مهتي سرا

 اواسرأت مرح كلام نيبو مهنيب ا ناتاره 5 كوع. نب درمم يفب نا 3

 ىلأو كلام بضقف ٠ ةيدلا فصن الا هيف مك سيلو فيلح .ميحاص ١ نا : هيلا

 نا فوع ع .اريع لتقف 1 ةلماك ةيدلا الاهيف ذخاب نا

 ور* هنبو مهل مي نا هوعد مث. ةيدلا فصن يهو فيلال ةيد الا هوطعب

 ءةحاور نب ما ملا نب ثرملا ينب دحأ سقلا ئرءا نبا

 نب كلام ىلع ىضتف٠ جرزخلا نب ثرالا ينب يف هد ءاج ىتح اوةلطناف ٠ لعفف
 كلذب ىضيري نا كلام ىبأو ٠ 2 ةيد الا هفملح يف هل سل هنا نالحتلا

 ثرملا ونب تبآف ٠ جرزتلا لئابق رصنتساو برحلاب فوع نب ورم يب نذاو
 0011 قة ندقلا كرما نيورجع ءاضق در نيح ضخ هرصان نأ حل رقت نبا

 فوع نب درمت ينب بدحو ُهل جرزخل نب ثرحلا ينب نالذخ ركذي نالها نبا
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 مهنم لتق تح . لتقف كلام هب ىمأ مهنم لجر هيلع لخد اهلك ل مف .هوباجأن
 ع.ستق ٠ كلام باب ىلع ماق تح لبقأ مهنم الار نا م. .اللجر نيناثو ةعضب

 نيذلا هباحأ رذحو عجرف ءردص دعباو درو عرسا قرأ: :لاقق ٠ بوص عمن مف

 مهسناكو مهعب يف كلام دوهبلا تروصو ( لاق ٠ .دحا مهنم تأ ملف اوقب

 لذ نم ةوين مالا لق ايف (لاق ٠ اهولخد املك ةنونعلب اوناكف

 جرزللو سؤالا نم دحا مهجاه املك اولعجو اًديدش اًفوخ اوفاخو مهعانتما لقو

 نك كلذ لبق. نولمني اونك اك ض سب ىلا منسي ويلي
 0 امنا : لوقف مه رهظأ نيب وه يذلا هناريج ىلا دوهللا بهذي

 جرزتلو سوالا نم نطب لب اواطدق دوم نم موق لك نك ا

 م تورزعش

 مما توم ع

 جرزلاو سوالا ةيراح

 ةبلمث ينب نم نافطغ نم 1 ثعب: : لاهنلا نب ةستع لاهنملا وبأ لاق

 امهعفدا :لاقو نافطغ نم لج مم ولو سري تش يلا تايش
 يب قوس درو ىّتح امه ”لوسرلا ءاثن ( لاق 2000ه عا ىلا

 نالحما نب كلا اراج ن ءاكنافطغ نم لجر هيلا 02 3 لاتف عاتي

 ماقو٠ د لها 3 نالحملا نب كلام: لاف يبلعتلا مك هل لاب يجرزتلل

 05 مالككا رث راكجو . بر, لها رعأ جالا نية با لاتفرخا لجر

 اممج تعابلا لب لبقو ٠ يفقثلا ورمع نب ليلاي دبع اممج ث تعابلا نأ لقو 09

 ةثالع نب ةمقلع
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 مل ارا نط ا ف 7 و
 انرتعت ةّملا م برالو مايالا انل تبا
 0١ انيعحلا ذا ةماثح ما نش اركذ ان اشيك
 انو" نيه 816 انمار ا التاق
 انيتلصملا لاجرلب فح تت ءاروز نحو

 ا لبر ناك < ءىفع هللا لسرا قمرلا لاق ام بخ ابأ اودشنا الف

 لاقو . ًالثم تبهذف٠ وس ءاعوو بيط ل سع :لاق هار ايلف“ ءيذو ريغ

 فارسا نم تلتف ع دعب دالبلا هذه ىلع اوبلغت ل نا جرزللو سوالل

 ركذي يلفوتلا مرصأ نب تماصلا 1 ماشلا ىلا لحر مث. مكيف ريخ الف اهلها
 و ةلمبج > يأ لك

 اهلس وعدت ءانشخ ةيبتكحو اهلظ قفخم احلا مهتءاج

 - مدل ّط لحأ 0 0 0 باج يذلا يع

 00 : هموقل ا 0
 يتب نم فارشا نم ةئثام يف لسرا مث ًاماعط ملا خصل نا عك ل دير

 كلام لوسر مه. دا 110 را ًاعيمح مكاتقاف يلو ءاج اذاف دوهبلا نم

 : كلام مل لاقف ٠ لتق ن نم اَنم ةليبج وبأ لتق دقو ادبا مهيتأت ال هلو: : اولاق

 نال مكاح اوملعتو هر اندرا امناو اثم ىوه ريغ ىلع ناكك لذ تن

 انياسلا ركذلا امنوتم لفي رز هل اشيك :ةئسن يفو (9)

 ةظيرق ينب ن٠ ةليبج وبآ نهابس :ةوسن ( اهيس مسقي نم ) : هلوقب ينعي (7)
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 ونصح نا مهب ركمي مل نا يشخو ٠ مهفارشاو مهسوؤر لتقي ىت> دوهبلاب ركع
 ينبف ا رئاح ناينبب رمأف ٠ مث هراضح لوطي ىتح ةنم اوعنيث مهءاطا يف

 نم هجو قبب ملف 4 ذأ دق كلملا ةليبج ابا نا: : دوييلا ىلا لسرأ مث

 ٠ موب نا ءاجر محو هتصاخيب ةعم يق لجرلا لعجو هاتأ الا موقلا هوجو

 لك اولتتي مث ينب يذلارئ ال ااخدي نأ هدنج نم الاجر رمأ هبابب اوعتج 1

 مولخديو رئالل يف مف اونذَ 5 هبا أ مث دوهبلا نم مييلع لخد نم

 ىتح رئالل يف نيذلا دديلل 0 اونذَأ باَيحا لزي ملف الجر الجر

 : لوقت ةليبج وبأ مهنم لتق نم فرت ةيظيرتلا ةراس تلاتف ٠ مهرخأ ىلع اوّنأ

 حابرلا اهيّطت ضرح يذب اني نغت ل )١( ةمأ يسفنب
 حامرلاو ةجرزإلل فويس مهّتانأ 5 بظي رق نم 3
 0 ءاملا اباه : رع لا كاد ةيزرااو ا

 (5)حادر ىوأج مهنود كلانه م مما اراد وأو

 نب فوع نب دهرمع نب فوع نب كلام نب ملاس نب ديبع وهو قّمرلا لآقو

 : يفاسغلا ةليبج ابأ حدم جرزتللا
 انينغ دقو تنغ دقو ن امل ل كتد* '

 انِزِج اب تايزالل ت اقشرلا تافقثارلا
 اندتريو ل 7 ارصلا نالزغ لاقل

 انيربلاو فعاضملا (؟) در : زلأو  جايدلاو طيّرلا

 اك مهافواو يشع نم ريغ هلك 09

 تلاحل مهمماب اونذا ولو : ةياور فو (9") "همر يلهأب : يت قو 20(

 يلحلاو : ةنعش يفو نص حادر برح مهود كلائه



62 

 ماشلا ضرا نم يثو ريفحلاو قرص قيطلق رب رو جاببدلاو ريمأتلاو نحال او

 لجو ديعب مهاذ مكم ناكنمو: مللاق مث -ناسغ هوئكس نيذلا ناكف
 مم نامع دزا هولزت نييثلا ناكف٠ 1 قوي ديدج دازمو ديدُش

 تاذ ٍبرثرب قوية لولا يف تامعطملا لحولا يف تاذكتارلا ديري ناكن مو : لاق

 اهودروو ةندملا ىلا اوهجوت ملف . ميرزاللو سوالا اهولزن نيينلا ناكف . لختلا

 1 حرا نم ءافع ىلل أل نم مهنم ناكو و ٠اوقرفت مث رارص يف اولزن

 سرالا تما . الها عم اوناكسف اهارق نم ةيرق ىلا أل نم مهنمو ٠ ب اولزنف
 اوسيل شاعلا يف قيضو دهج يف ةنيدلاب اهرلزت يتلا ملزانم يف جوزتللو

 الو لحم باوضاب ادا داللب تسل ةنيدملا نال ءاشالو لبا باككاب

 ضرإ نم اهجزتس ةعرزلاو ةريسبلا قادغالا الا مهنم لجرلل سلو ٠ عرز

 ائيح كلذب جرزتللو سوالا تتبلف ٠ دوهلل لاومالاو تاوم

 مهلتقمو دوهيلاب ةلّبج بأ ركم

 كلم رنئموي وهو يئاسفلا لب يلأ ىلا د ذو نالمعلا نب كلام نا مث

 0 ٠ مهشاعم قيضو ماحب 1 ءرمهتل م نعو هموق نع ُهلأسف ناسغ

 ةرعأ 3 هل هيلع ”لهأ اويلغ الا ادلب انم موق لزت ام هللاو : 1

 نالجملا نب كلام عجرف ٠ مهلا رئاس يلا مهملعا :هل لاقو هموق ىلا يذلا

 ا 20 حجرا ز كدر كلما ن را دوهبلل لاق مث ةيبج يأ رمأب مهيبخأت

 ةندملا 0 ارئاس ةليبج وبأ ليقأو ٠ ا

 عجأو هل مدق يذلا مل ركذف جرزتللو سالا ىلا لسرا مث ضر يّذب لزتف
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 ىلا اهزن ط ادب مك تدجو دق: هلل محلا رجلا تدنت ةبذع

 عفادمو ةّرلل رخأتم يف ةنط ةردمو ةبذع عالت ىل لع نانداو اهنم بصب ةّرح

 نمو ريضنلا ونب لزتف كلذ . ملقم نم ايلا موقلا لو ف (لاق .٠ حجرتلا

 لدهؤ ةظرق تلزتو٠ .الاومَأ اهوذتتاف معاون لبا مل تناكك٠ ناوطب ىلع مهعم

 انك تزول تاضا له يلمعطصلب + تنجم روع ءم,معم نمو

 ءدويلا رئاس ىلع ملا ةدرتلاو فرشلا مهف دوهلا ءانا نم ةعاج بني نكس
 لافل هل لاقي يذلا مالا ناكح ملو ةثراح ينب عضوم يف ةنارم ونب ناكو

 نم يح نامركل ونب مهنم برعلا نم نوطب ليئارسا ينب ريغ نم مبعم ناكو
 ينب نم يح ةيواعم ونبو أضيا ىلب نم فيذ ونبو ىلا نم يح دثرع ونبو نيا

 ينبل لاقي ناكو ناسغ نم يح ةيظشلا ونبو ةثبب نب ثرملل ينب نم مث مبلس
 ( ١ ) نانهاككا دوهلا نم ةصاخ ريضنلا ينبو ةظيرق

 : لاقف معدئار ماق دزألا , مو بأم لها ىلع مرعلا ليس هللا لسا

 اج نع كقتنلف نُّسَو ةبرقو ندم بطوو نغم لمج اذ ناك نم

 0204 دزا مرات قيللا نادم ٠(؟) نش نم ينثلاب قميينو مثموي مويلا اذهف

 هد ظلي لش عنا تامزأ ىلع ربضوأ زو .ةقاق اذ ناك نت" مل لاق مث

 ريمخلاو رمخلا ديري متم ناكنم: ل لاق د مازن نيذلا ناكف

 نارمعلا لاقي امكح نماكلا هل لاقي يذلا مدح ىلا كلذب اوبن (1)
 : يلرقلا دعس نب بمك لاق ٠ نارمقلاو نانسحلاو

 ايدج كداجا نمو اوت اح رايد يف متررق نينهاكلاب
 : مايغ 1: ريبج نب تاوخ ىلع دري يلسلا شادزت نب سافل لإ

 يتارت رهدلا ىدلع تناك معنا - مكيفو نينهاكلا حيرص توج

 ةارشلاب وهو لاقيف (7)
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 قبب ملو مهانلتف مهلع زعو لج هللا انربظا اولاقف .متعنص ام: ليئارسا ونب مهل

 ىسوم هب يفأت انلقو لتقلا نع هب انسفنف الايج باش ناكم الغ ريغ دحا مهنم
 انسنال نا مترمأ دق ٠ ةيصعم هذه : مل اولاتف ٠ هبار هيف ىريف مالسلا هيلع
 ادبا ماشلا انيلع نولخدت ال هللاو . اًدحا مهنم

 مهانلتق نينلا موقلا لزانم نم انل اًريخ ناك ام : اولا كلذ اوعنص ًاملف
 اهولزتف ةنيداا اومدق ىتح مهتيماح ىلع اوعجرف ١ اهب مقنف مهيلا عجز .زاجحلاب

 اهلك ةنئيدملا ىحاون يف اورشنناف ٠ ةنيدملا دوهلا ىنكس لوا شدخلا كلذ ناكو

 ًنامز ةنيدملاب اوثبلو ٠ عرازملاو لاومالاو ماطالا اه اوذختاف ةيلاعلا ىلا
 01١ اًليوط

01 0 9 00 

 |1 مواتو مهواطوف ماشلاب انج ليئازسا ينب ىلع مورلا ترهظ مث
 يف نم زاوحلاب نم ىلا مهنم نيبراه لده ونو ةظيرق وئبو ريضنلا ونب

 مورلا كلم ثعب مهاهاب اهنع اولصف املف ٠ ماشلا ىلع مورلا مهتبلغ ام ليئارسا

 باط غل املف٠ زوافمز محااو ماشلا نيب ام ناكو ٠ هوزعأذ مهدرإ مهياط ف

 مويلا ىلا ةمسا وهف دم مورلا عضوملا يتسو اوناف (شطع مهقانعا تعطقنا مشا مورلا

 ةئيو اهودجوف ةباغلا اولزن ةندملا لده.و ةظب رقو ريضتلا ون مدق أملف

 ىلا ىتح جرخت ءاهاوس الزنم مل سمشتب نا هورمأ ادئاز اوتعبو اهوهركصف

 هانم اهب ةبنع ضرا عالت ىلع ةَرَح نم نابداو دوزبمو ناحل يمتو ةيلاعلا

 ينب لئابق نم جرزتلاو سوالا احلزن ىتح ةنيدملا نكسي نم ناكف 19
 وئبُؤ ديز ونبو عاقنيق ونب و ادوعز ونبو نمحمونبو ةبلمث ونبو ةمركع ونب ليئارسا
 سصيصفلا وئبو فوع ونبو لدم ونبو ةظيرفق وسب و ريضنلا

 ظ



 برب جرزَلاو سوألا مث دوهلا لور

 رهدلا لوا يف ةئدملا وكأس ناك: لاق يراعلا نع دعس نب رفعج ربا

 0 لاقي ةيضاملا مالا نم مر ا ينب لش

 فكوني مهنم ةنيدا ئك ابا ناكف# ديدُس يبو رع لهأ اونكك دالبلا يف

 ل لاق لجر مهنم 0 ا ناكو قورطم مونرو قرزالا ونبو دعس وو

 ا لا مهو ةندملا اوألم دق اوناكو ٠ كف ىلا ءامت نيب ام لزني غرالا

 نم ةربالل خللا دودحلا قرض ل مالسلا ه هيلع نارمع نب ىسوم ناكو» ٠ عورزو

 ينب نم انثيج قيلاعلا ىلا مالسلا +يلع ىسوم ثعبف ٠ مهنوزغب ىرقلا 1
 كايا مهنم اوقيتسيالو مهلع اورهظ اذا عج مهولتقب نا مثمأو ل امارس

 انااا نيعمجأ مثاتتف قبلاعلا ىلع لجو وع هللا مثمظاف زاجحا ا

 ىسوم ىلا هب بهذ : اولاقو لتقل ىلع هب اوّنْضف اليخ اًثيضو ناك ةناف ّمرآلل
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 نيتعوسلا ءانالا 0ك 21 0 فقوو ةعمج
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